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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2020-10-13
Närvarande:

Maria Hamrin
Krister Wiklund
Carolina Näslund
Rebecca Viklund
Linn Mannelqvist
Malin Rantala
Rasmus Öberg

Notera: Ansvarig person har (i flesta fall) markerats med fet stil nedan.
0. Vi välkomnade Rasmus Öberg till ledningsgruppen som ansvarig för exjobben där han har tagit
över efter Lars-Erik Svensson.
a. Rasmus kommer inte att delta i alla ledningsgruppsmöten, men han kan delta när han
vill, t.ex. om han vill ha feed-back på sitt arbete (exjobbsseminariet, utvärderingsformulär osv.).
b. Rasmus kommer att delta i stormötet i slutet av VT samt skriva verksamhetsberättelse/analys och plan.
c. Rasmus kan också kalla Krister/Maria till möte för feed-back.
d. Rasmus ska maila en presentation om sig själv till staff på Fysik samt maila till Mariaså
att hon kan skicka vidare till studierektorer på våra andra institutioner.
1.

Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet:
a. Krister jobbar vidare med Sensorprofilen.
b. Rebecca ska brainstorma med Maria/Krister om enkätutvärdering av utbytesstudier.
c. Krister mailar info till Malin om de två projekt han handlett under sommaren (virtuellt
MITUM samt lab till FMM2), cc till Maria

2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:
a. 7 studenter har sökt till senare del.
b. Carro ska göra utskick inför ansökning. Hon tar med att utbildningsplan och
examensbeskrivning är styrande dokument.
c. Carro kommer numera åt AMTF-servern!
d. Vi diskuterade kravet PaStor i utbildningsplanen och studievägledning runt detta.
Maria ska se om att det går att ta bort kravet i utbildningsplanen. Och ändra
konsekvent i ISP.
3. Coronaläget:
a. Vi har fått rapporterat att kursen ModSim bara är på campus och att det är för trångt i
salarna. Rebecca mailar lärarna Ludvig L, Peter O och Lucas H med cc till Maria och
Krister.
b. Vi har en ny handspritsdispenser till andra korridoren.
4. Årshögtiden: Det börjar bli dags att dra igång arbetet i full fart nu. En enkät till studenterna om
de kan hjälpa till. Vi diskuterade alumntalare.
5.

Uppdatering av RT: Rebecca har fixat lite buggar och ska granska profiler inom kort.

6. Serverbyte: Malin ska undersöka vidare server/RasperryPi. Vi behöver en långsiktig lösning.
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Alunringning: Linn har inte ringt än. Jesper planerar att ringa inom kort. Ca 40 % uppdaterade
alumner i databasen.

8. Muntlig/skriftlig-projektet: Möte med Rebecca, Krister och Maria 14 okt. Rebecca söker
underlagen från Agust. Materialet (labwikin) ska migreras till Canvas under innevarande läsår.
Det ska vara klart att köra skarpt till HT2021.
9. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på vår webb):
a. Inga nya just nu.
10. 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.
11. Hur mår programmet: Det verkar gå bra för åk 1.
12. Övrigt:
a. Mentorsprojektet för åk 1: 29 studenter i åk 1 har deltagit. Det verkar ha gått bra.
b. Vi hoppas kunna ha brunchrådet 13 nov över Zoom: typ 12-13. Rebecca sammanställer
vad vi har pratat om tidigare enl. tidigare protokoll och mailar till Maria/Krister.
Rebbeca skriver inbjudningsmail till alumnerna (underlag från protokollen bla) +
svarsenkät.
13. Maria doodlar nästa möte. Kom ihåg att svara snabbt.

Protokoll: Amanuensmöte 2020-10-12
Närvarande
★ Malin Rantala
★ Linn Mannelqvist
★ Rebecca Viklund
Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats med fet stil.
Mötet öppnas klockan 13.15.
1. Genomgång av föregående mötesprotokoll
2. Rutiner och praktiska saker
a. RT4-dokumentationen ska göras på lång sikt.
b. Rutindokument för utdrag ur alumndatabasen kommer ses över av Linn
framöver.
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c. Repetitionsveckan bör få något litet testamente eller rutindokument,
speciellt angående Datorintroduktion på distans. Malin tittar på detta och
ber de andra komplettera med info.
3. Genomgång av aktivitetsplanering
a. Vi kollar upp gemensam kick-off (efter årshögtiden 13 nov)
i. Bräntberget/Hamrinsberget, grilla ute? Skidbacke :) Pinnbröd, matbudget ska spenderas.
4. Vad som har gjorts
a. Alla
i.
Vad som gjorts hittills
1. Haft rekrytering.
2. Linn och Rebecca har städat kontoret!
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte
1. Titta på skärmar till NA-korridoren.
2. Få höra av Maria feedback från mentorskapsprojektet så vi
kan eventuellt gå vidare med TF-träffar.
b. Rebecca — Kvalitet
i.
Vad som gjorts hittills
1. Uppdaterat lite på Röda Tråden.
2. Kursmålsmatrisen klar för denna omgång!
3. Rutindokument till Kursmålsmatrisen skriven.
4. Hållit i profilmässan. Det gick superbra!
5. Beställt mackorna till profilmässan, ska delas ut på torsdag.
6. Bokat in möte med Maria och Krister om skriftlig/muntligprojektet.
7. Skrivit testamente till Profilmässan, kan vara nyttigt när man
håller i Zoom-event.
ii.
Vad som planeras att göra till nästa möte
1. Hålla i första studienämndsmötet.
2. Basårsträff i slutet av oktober.
3. Revidering av Röda Tråden.
c. Linn — Samverkan
i.
Vad som gjorts hittills
1. Veckobrevet är igång och har fått positiv feedback!
2. Haft brainstormmöten om årshögtiden och skickat enkät.
3. Rett ut frågetecken kring utdrag ur alumndatabasen, arbetar
med rutindokument.
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte
1. Fortsätta arbetet med årshögtiden.
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2. Hålla i första PR-gruppsmötet.
3. Boka in lite inspirationsföreläsningar.
4. Kolla upp: Nobelprisföreläsningar? Föreläsning från kemi
om nobelpriset?
5. Fixa (fråga Jesper) “Lunchföreläsningar”-sidan på
hemsidan?
d. Malin — IT
i.
Vad som gjorts hittills
1. Fixat “Examensarbete”-sidorna på hemsidan.
2. Mycket jobb med Robottävlingen.
3. Haft kick-off med Robotgruppen! Det gick bra.
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte
1. Jobba vidare med Robottävlingen.
2. Pusha vidare med serverbytet.
3. Beställa och lämna ut mackor (när jag är frisk, eller be
Linn/Rebecca).
5. Hur mås det på “amanuenskontoret”?
a. Malin är sjuk, men har roligt med Robottävlingsarbetet.
b. Det har lugnat ned sig efter profilmässan för Rebecca, det känns bra.
c. Vi tycker alla att det går tungt med studierna.
Mötet avslutas klockan 14.25.

