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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2021-02-03
Närvarande:

Maria Hamrin
Krister Wiklund
Carolina Näslund
Linn Mannelqvist
Malin Rantala

Notera: Ansvarig person har (i flesta fall) markerats med fet stil nedan.
1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet:
a. Inga surdegar just nu :-)
2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:
a. Carro och Maria jobbar med Öppet hus.
b. 37 studenter exjobbar vt.
c. Speciell office hours för åk 2 ska utvecklas, även långsiktigt. Carro tar det framtida
rutiner.
d. Carro ska vara föräldraledig från påsk och ca 1 år. Sandra Stranddahl. Jobbar ons em,
hela torsdag och fredag.
e. Maria lägger till Sandra på ledningsgruppens send-lista.
f. Malin lägger till Sandra på TF-mail.
3. Coronaläget:
a. Det tuffar på.
b. Vi skjuter upp avtal med F20 om datorsalar och plagiat till ht 2021.
4. Vi pratade idéer från höstens utvecklingssamtal, t.ex.:
a. Starta upp exempelvis lunchträffar där amanuenserna pratar och träffar
programstudenter.
b. Malin: Bättre överlämningsdokument för IT-amanuens
c. Malin: Testamente och rutiner runt robottävlingen (och ev. robotgruppen) samt synka
med Krister.
5.

Nya amanuenstjänster kommer att utannonseras via Varbi och TF-studenter måste söka via
detta system. Amanuenser fortsätter som vanligt att göra reklam för tjänsterna, tipsa studenter
att söka, läsa ansökningshandlingar (amanuenser får aviseringar från Varbi) och ev. göra
intervjuer. Så mycket är som vanligt men själva ansökningarna går via Varbi. Vi använder
samma generiska annons varje år (Katarina publicerar på Varbi).
Datum varje år: Deadline för ansökan 15 mars och annonsen publiceras på UmUs webb ca 3
veckor innan. Amanuenser kan dock annonsera internt (epost, Facebook, postrar o.dyl.) innan
detta.
Maria kollar med Katarina vad som händer om vi efter 15 mars inte har tillräckligt många
sökande.
Amanuenser uppdaterar i rutinerna för detta efter genomgången ansökningsomgång nu i vår.

6. Blockscheman och mer ingående analys av profiler: Maria drar igång en mailtråd om detta med
Krister och Rebecca.
7.

Civilingenjörsprogrammet i Intelligenta inbyggda system. Vi har inge fler kommentarer.
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8. Ingenjörsmässan 7 april: Linn letar rätt på talare. Vi kommer att ha en kedja på 1 äldrekursare,
1 exjobbare, och 1 i arbetslivet och varje talare kommer att få skicka vidare en fråga till nästa
talare i kedjan (Linn ser till att frågorna är förberedda innan). Kan sista talare i kedjan bolla
tillbaka en fråga till programmet? Maria och Krister kommer att ha en punkt som kanske är lite
längre än normalt. Det vi bl.a. kommer att ta upp är:
a. Uppdaterade profiler, bl.a. Sensor och datorseende
b. Icke-tillåtna överlapp i kurser
c. Information om hur man gör tillgodoräknanden och var information finns på webben
d. Samma som punkt c men för exjobb och examen
e. Att vi utvecklar ett nytt webbsystem för granskning av ISP inför exjobb och examen.
f. Information om porjektkurser, t.ex, under sommaren.
g. Ev. om vi vet nåt mer om Coronläget inför hösten.
9. Serverbyte: Malin har doodlat et möte med inblandade.
10. Alumnringning: Nu går detta igång. Det är ra så att vi inte tappar momentum i arbetet!
11. Muntlig/skriftlig-projektet. Maria informerade om status för projektet.
12. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på vår webb):
a. Nytt projekt om webbstöd för ISP-granskning. Maria mailar underlag till Malin. Malin
lägger upp på webben under pågående porjekt..
13. 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.
14. Vi pratade om hur vi och programmet mår.
15. Övrigt:
a. Jonna är tillbaka på sjukhusfysik men Helena arbetar kvar vid sidan.
b. Lena Kallin Westin efterträds som SR på CS av Jan-Erik Moström. Jan-Erik tar över
efter Lena som adjungerad till Programrådet.
c. Basårsträffen bli 16 feb kl 16.00. Maria, Rebecca och 2 till TF-studenter deltar.
16. Maria doodlar nästa möte. Kom ihåg att svara snabbt.
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Protokoll: Amanuensmöte 2021-02-02
Närvarande
★ Malin Rantala
★ Linn Mannelqvist
★ Rebecca Viklund
Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats med fet stil.
Mötet öppnas klockan 15.05.
1. Genomgång av föregående mötesprotokoll
2. Rutiner och praktiska saker
a. Rutiner för utdrag ur alumndatabasen
b. Testamente för Datorintroduktionen/Preppveckan
c. RT4 manual
d. Ha lite koll på handspriten via Jörgen. För en vecka sen var det påfyllt.
e. Rebecca har uppdatering av “A till Ö” påväg.
f. Eventuellt tar Linn från Malin över migrering av Mattequiz (egen
projektsida) och Nybörjarenkäten (tillsammans med Krister) till Canvas.
g. Veckobrev -> månadsbrev, tvåveckorsbrev? Eller bara ha i åtanke att vi
inte krystar fram något när vi inte har något, våga skippa punkter, våga
skjuta på det någon dag. Linn hör av sig till kollegorna om hon inte har tid
att skriva ihop.
3. Genomgång av aktivitetsplanering
a. Rebecca och Linn har utbildningsmässa i april.
b. PEPP har ett event och vill involvera TF via Linn.
i.
Linn kollar med Sabina, Sandra eller Maria?
4. Vad som har gjorts
a. Alla
i. Vad som gjorts hittills
1. Terminsintroduktioner!
2. “Julfika”-content
ii.
Vad som planeras att göra till nästa möte
1. Ha lite korta fikamöten inom amanuenstrion! Vi höftar till
med fredagsfika.
2. Rekrytera nya amanuenser när annonsen kommit ut.
a. Kika lite på intervjufrågorna.
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i.

Axplock från var och en av tjänsterna om
någon söker alla tjänster.
b. När vi valt ska vi motivera.
c. Vi försöker komma på någonting tillsammans för
marknadsföring.
i.
Instagramstory? Låt folk ställa frågor i ig.
ii. Zoom-inspelning +eventuellt bildspel. Klippa
bort awkward silence etc.
b. Rebecca — Kvalitet
i.
Vad som gjorts hittills
1. Hjälp till med revidering av utbildningsplan
2. Uppdaterat RT mot kursplanesök
3. Nya “twisten” på dataanalys- och sensorprofilen.
4. LP2-möte med SN
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte
1. Ha intervjuer
2. Dok. resultat av kommunikationsprojektet
3. Revidera ISP och kursmålsmatris
4. Programenkäten
5. Träff med basåret
c. Linn — Samverkan
i.
Vad som gjorts hittills
1. Stresshanteringsföreläsning
2. Uniaden-promotion
3. Kahoot! till terminsintroduktionen
4. Hoodies-pyssel
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte
1. Mediaarkiv på tekniskfysik.se
2. Hoodies-pyssel
d. Malin — IT
i.
Vad som gjorts hittills
1. Satt nya deadlines för Robottävlingen - blir ingen
kvaltävling iår
2. Uppdaterat maillistorna
3. Påbörjat RT-migrering, 3D-labbet exkluderas
4. Haft möte med Algoryx och UMIT-lab om projektet med
Robottävlingen
5. Varit projektledare i kvaltävlingsprojektkursen
6. Robotgruppsmöte
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Red ut Användarkontrakt till ettorna
Skriv ihop dokument i samband med Robottävlingen
Uppdatera robothemsidan
Doodla för snack om serverinköp och serverunderhåll
Streamingmöte Robotgruppen
Workshop bokad 3 mars för lagen, preppa inför det och ha
kontakt med projektgruppen
5. Hur mås det på “amanuenskontoret”?
a. Bristande motivation hos amanuenstrion.
Mötet avslutas klockan 16.05.

