Minnesanteckningar
Tekniskfysiks ledningsgrupp
Maria Hamrin

2018-09-20
Sid 1 (5)

Teknisk fysiks ledningsgruppmöte 2018-09-20

Närvarande:

Maria Hamrin
Krister Wiklund
Lars-Erik Svensson
Erik Nordström (IT-amanuens)
Agust Engström (Kvalitetsamanuens)
Jonas Gabrielsson (Samverkansamanuens)

Notera: Ansvarig person har (i flesta fall) markerats med fet stil nedan.
1.

Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet:
a. Profilvaror. Maria kollar med Thomas W hur institutionen ser på give-aways bl.a.
Amanuenser tar fram förslag på profilvaror som vi kan ge bort och som studenter
kan tänka sig köpa. Bra inför jubileumet.
b. Agust kollar om vårens programenkät blev sammanställd och mailar ut resultatet till
oss.
c. Erik ska ta fram en enkel bloggfunktion på tekniskfysik.se där våra utresande
studenter kan skriva. Jens ska påminna dem att skriva. Amanda ska pilottesta.
d. Jonas tar fram en intresseundersökning av TFed talks. Krister kan ge underlag till
vilken ersättning en student kan få. Punkten prioroteras ev til senare om det är ont om
tid.
e. Erik ser upp system för back-up. Kolla med Nisse och Peter Olsson.
f. Agust börjar skriva på idé-dokument för kommande studierektorsmöten. För TFE
gäller bl.a. att projektledningskursen bör granskas (kanske göra en undersökning
bland studenter inför mötet).
g. Vi noterade att en del av de gamla projekten inte verkar finns på webben. Det rör i
varje fall alla de projekt som vi gjorde inom ramen för våra speciella kvalitetsmedel
(listades i tidigare programanalyser och Amanda tog över det till webben). Erik kollar.
h. Agust tar ett grepp om de kombinerade profilerna: Rymd+mät, Nano+med, teoretisk
fysik.

2. Studievägleding, nyckeltal, exjobb etc.:
a. Lars-Erik informerade om nyckeltal.
b. Maria informerade om att vi nu implementerar förkunskapskrav till exjobbet fullt ut.
3. Våra aktuella (och gamla) kvalitetsprojekt:
a. Vi noterade att en del av de gamla projekten inte verkar finns på webben. Det rör i
varje fall alla de projekt som vi gjorde inom ramen för våra speciella kvalitetsmedel
(listades i tidigare programanalyser och Amanda tog över det till webben).
b. Nya projekt till webben: Erik ser till att sammanfattande info läggs ut på webben om
dessa
- åk 2 (modern fysik). Be Krister om underlag för sammanfattning
- åk 3 (fastan etc). Be Krister om underlag för sammanfattning
- Sommarprojektet om alumnapp: Be Jonas om underlag (från projektgruppen)
4. Jubileet: Det verkar vara under rätt bra kontroll. Vi diskuterade bl.a. Teknisk musik, talare till
alumn och student, konferencier, lunchföreläsare (och tema för föreläsningar), workshop med
gymnasieelever.
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Alumnringning: Andre S fortsätter och det är vi jättetacksamma för. Jonas ska kolla med TFE
om hur många timmar de använt. De ska hålla sig till de budgeterade timmarna i ansökan.
Jonas kontaktar Maria/Krister om det skulle vara nåt problem. Vi tipsar om att Andre kan låna
amanuenskontoret för att ringa.

6. Webben:
a. Erik har fortfarande inte access. Erik ska prata med Gabriella för att hitta en
möjlighet att få jobba med webben nu när hon kommer vara barnledig.
b. Erik ska söka en lösning för att få upp ledningsgruppens portokoll på webben (länk
till tekniskfysik.se antagligen). Samma fråga gäller för programrådets gamla protokoll
faktiskt…
7.

Agust informerade om kommunikationsprojektet. Han har haft möte med Ove Andersson och
har börjat titta på Cambrosidan. Agust ska även kolla det gamla materialet på webben
(antagligen ska det bort, gula häftet bla). Agust skriver på överlämningsdokument.

8. Amanuenserna håller regelbundna möten med ett större möte inför ledningsgruppsmötena.
Protokoll från mötena ber vi amanuenser maila ut till ledningsgruppen. Protokoll från mötet
finns i bilagan nedan.
9. Hur mår programmet:
a. Det verkar som att åk 1 jobbar på bra.
b. Schemaläggningen av TBV2 verkar inte synka bra mot andra kurser. Schemaläggning
bör skötas av CS. August tar med frågan till Lena på studierktorsmötet med CS.
10. Övrigt:
a. Agust planerar höstens profilmässa. Vi gör det enkelt. Agust söker rätt på
äldrekursare som kan berätta. Dessutom informerar Maria och Krister övergripande
om profiler, om kombinerade profiler, om teoretisk fysik, om nya kurser och
utvecklingsarbete, om skärpta exjobbskrav. Agust mailar resp. årskurs om att det är
viktigt för dem att närvara – se Oskars mail från i fjol (spara ner mailen för att
användas/vidareutvecklas kommande år också).
b. Om exjobbsrutiner: Lars-Erik och Krister informerar om att Cambro inte kommer
kunna användas för våra önskemål och att servern för anmälan till exjobb håller på bli
gammal – funktion och data måste flytas över till ny server. Lars-Erik kontaktar
Nisse, sparar ner en backup med tidigare data (Hans kan hjälpa), samt bokar sen möte
med Maria och Krister.
c. Verksamhetsberättelse för kvalitet och samverkan verkar ha försvunnit. De måste
hittas eller återskapas åtminstone i enklare format. Agust och Jonas tittar på detta!
Formatet på berättelse (och verksamhetsplan) är som tidigare år och Maria har mailat
ut om detta. Erik har också koll så fråga honom om det är problem.
d. För kännedom: UmU verkar ha avtal med nån typ av Google forms:
start.gapps.umu.se
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Bilaga:
Protokoll Amanuensmöte 2018-09-18
Närvarande:
Erik Nordström (IT-amanuens)
Agust Engström (Kvalitetsamanuens)
Jonas Gabrielsson (Samverkansamanuens)
Notera: För saker som ska utföras så har ansvarig person markerats med fet stil nedan.
1.

Mötet öppnades klockan 15:00

2. Genomgång av vad som sades på det senaste mötet.
3. Rutiner och praktiska saker
•

Vi kom på ett sätt att planera närmsta två veckorna på tavlan. Bra för översikt.

•

Få in uppdatering av info-tv som en rutin.

•

Bli snabbare på att lägga upp saker på Box. Detta för att inget dokument ska
glömmas bort.

4. Genomgång av aktivitetsplanering
a. Jobba tillsammans för att avlasta Jonas med Jubileumet.
b. Få ut information till studenterna om vad som sägs på ledningsgruppsmöten.
Kanal? Vad ska visas?
5. Vad har gjorts sedan senaste mötet.
a) Alla
i) Vad som gjorts sedan senaste mötet.
• Vi har städat och rensat kontoret på gamla saker.
• Fortsatt med inläsning.
• Introducerat oss flertalet gånger inför de nya studenterna.
• Varit på F-sektionens stormöte.
• Fixat namnskyltarn med tillhörande bild.
• Väglett de nya studenterna som kommit förbi på kontoret.
• Tagit bilder på de nya studenterna.
• Presenterat oss i Fysiknytt.
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte
• Få igång info-tv.
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Få igång kontorsskrivaren.
Fortsätta uppdatera sociala medier.
Kick-off för undergrupper.

b) Agust – Kvalitet
i) Vad som gjorts sedan föregående möte.
• Börjat jobba med profiler.
• Påbörjat planeringen av kick-offen.
• Uppdaterad och laddat upp verksamhetsplan.
• Kontaktat studienämnde, rekryterat nya medlemmar samt uppdaterat kontaktlistan.
• Haft möte angående Modern fysik.
• Har startat upp arbetet med progression inom kommunikation.
• Börjat utforma en ny flik på lab wiki.
• Skapat ett överlämningsdokument för arbetet med progressionen.
• Möte med Ove Andersson angående nya rutiner kring rapporträttande på Fysikalisk
mätteknik.
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte
• Planera profilmässa tillsammans med Maria.
• Fortsätta arbetet med progression.
• Utföra kick-off för undergrupperna.
• Fastställa datum för första mötet med studienämnden.
• Göra klart fliken för kommunikation på cambrosidan ”lab wiki”.
c) Jonas – Samverkan
i) Vad som gjorts hittills.
• Satt mig in i alumnringarprojektet. Kollat med André och försökt jaga ET.
• Ordnat med träff till MTdagarna
• Bjudit in studenter till Hanqings disputation.
• Stresshanteringsföreläsning för nya studenterna
• Rekryteringspitch till PR gruppen, fixat en maillista och börjat prata med andra
årskurser om att vara med. Diskuterar med andra studenter kring vad de vill ha i form
av profilvaror.
• Alumnapprojektet, varit i kontakt med Sebastian och testat appen med Jonathan.
• Jubileum, Inbjudan till staff, Vip, studierektorer och nytt utskick till alumner.
Kontaktat Gymnasielärare för att få hit gymnasieelever till workshopen och bokat
lablokaler. Fixat tur i REAL till rundvandringen. Kontaktat alumner till föreläsning.
Tagit emot betalningar från över 100 studenter.
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte
• Fortsätta arbetet med jubileumet.
• Få till ett möte med PR gruppen.
• Försöka få en fortsättning på alumnringningsprojektet.
• Skicka ut en intresseanmälan om TFD-talk.
• Skicka ut anmälan till Pro&Pro lunchföreläsning.
d) Erik – IT
i) Vad som gjorts hittills.
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Skapat en klasslista med bilder för F18 i .pdf-form.
Lagt upp en massa filer (exjobbsrelaterade, mallar samt datorövningsmaterial) på
tekniskfysik.se
Haft föreläsning om matlab och hemsidor för F18.
Haft datorintroduktion för F18.
Rekryterat studenter till Robottävlingsgruppen.
Haft möten med Nisse angående rutiner för datorsalar och användare.
Givit ut ett datorkontrakt till F18 och sett till att även utbytesstudernerna blivit informerad
om reglerna. Även en bilaga om fusk och plagiat har givits ut till samtliga.
Påbörjat en bloggfunktion till tekniskfysik.se. Denna ska våra fysikstudenter kunna blogga
på under deras utbyten.
Satt mig in i hur skrivarunderhåll ska gå till. T.ex. hur och vart jag hämtar skrivarpapper.

ii) Vad som planeras att göra till nästa möte
• Ha ett robottävlingsgruppsmöte
• Se över varför tekniskfysik.se är så seg. Detta påbörjas direkt efter bloggfunktionen.
• Ta en backup på box och levonline. Se över bättre alternativ för backup än en otillförlitlig
extern hårddisk.
• Kolla på röda tråden, och lära mig hur man uppdaterar/gör ändringar
• Kontrollera att samtliga från F18 skrivit på datorkontraktet.
6. Mötets högtidliga avslutande, 15:55
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