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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2021-03-05
Närvarande:

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

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. Sandra och Carro har träffat åk 2. Bara 2 studenter kom… De har bokat in ett nytt
möte efter ansökningsperioden öppnat
3. Coronaläget:
a. Linn ska återuppta veckomailen. Hon kan kontakta hela ledningsgruppen innan mailet
och fråga efter nyheter.
b. Amanuenser ska dra igång regelbundna träffar (zoom) med TF-studenter. Förslagsvis
luncher och då kan även någon annan från programledningen vara med. Spelkvällar kan
också funka bra.
4. Nya amanuenser: Maria kontaktar Katarina och ber henne att lägga deadline för annonsen på
tisdag (16 mars) istället så har vi fler vardagar att agera på om det skulle uppstå något problem.
5.

Ingenjörsmässan: Linn håller på att boka in talare. Maria och Kristers PA-punkt får 20 min –
vi måste hålla oss till tiden och inte surra för mycket…

6. Blockscheman:
a. Arbete med att kolla att blockscheman funkar för profilerna samt ta fram ett Excell-blad
för varje profil överlåts till nästa kvalitetsamanuens att jobba med direkt på hösten.
b. Krister kommer att börja med att ta fram ett strategidokument (t.ex. varför ingår
kurserna i profilen, progression etc.) för Beräkningsfysik under LP4. Krister mailar
Maria när han drar igång så kan hon ta och jobba med en annan profil på motsvarande
sätt.
7. Det webbsystem dom Lucas tar fram för hantering av bl.a. ISP vid exjobb och examen kommer
att heta Wexx: "Webbstöd för EXjobb och eXamensärenden".
8. Serverbyte: Server är beställd. Malin håller koll på att alla involverade får upp servern i gott
skick inom närmaste tiden.
9. Alumnringning: Det funkade bra att maila alumner inför telefonsamtal – många uppdaterade
själva då på webben. Linn och Jesper har även hittat en sms-funktion på UmU som kan
användas
inför
telefonsamtal:
https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/it-ochtelefoni/mobiltelefoni/sms-tjanst/. Linn kollar med Ann-Charlott om hur det funkar med
fakturan för detta. Linn sparar även kopia på de utskikcade mailen och sms på severn (som mall
för kommande års arbete).
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10. Muntlig/skriftlig-projektet: Rebecca sammanställer resultatet i en rapport och laddar upp allt
material (även rådata, mallar och relevant mail för att underlätta nästa års arbete). Rebecca:
Doodlar ihop ett avrapporteringsmöte med Maria och Krister.
11. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på vår webb):
a. Inga nya just nu.
12. 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.
13. Vi pratade om hur vi och programmet mår: Det är tufft med corona-karantän och även vi i
ledningsgruppen påverkas. Vi delade med oss av lite tips hur man gör det lättare att härda ut
och få inspiration i jobb och studier: Promenera i solen. Prata med kolleger, vänner och familj
– ett fika över zoom eller ta korta möten över zoom som motsvarighet till att knack på
kontorsdörren och titta in t.ex. Skaffa hund (Kristers tips). Träna. …
14. Övrigt:
a. Vi diskuterade Fasta tillståndets fysik. En del studenter förstår inte hur grundläggande
denna kurs är. Rebecca ska gå igenom kursutvärderingar och maila sammanfattning till
Krister. Krister mailar sedan kursansvarig och lyfter fram den pedagogiska vikten av att
under kursen få fram kontexten för kursen och betydelsen av fasta tillståndets fysik (del
av condensed matter physics) under kursen.
b. Vi diskuterar hur studenter, handledare/examinatorer/kursansvariga, studierektor och
programledning kan hantera problem som uppstår ifall inte alla studenter i en
labbgrupp bidrar tillräckligt till arbetet i labben. Maria mailar Hans om detta.
c. Linn ska kolla med Ann-Charlott hur man hanterar ekonomi runt försäljning av
profilvaror och runt årshögtid.
15. Maria doodlar nästa möte. Kom ihåg att svara snabbt.
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Protokoll: Amanuensmöte 2021-02-26
Närvarande
★ Malin Rantala
★ Linn Mannelqvist
★ Rebecca Viklund
Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats med fet stil.
Mötet öppnas klockan 15.10.
1. Genomgång av föregående mötesprotokoll
2. Rutiner och praktiska saker
a. Rutiner för utdrag ur alumndatabasen
b. Malin ska skriva kort testamente för Datorintroduktionen/Preppveckan
c. Ha lite koll på handspriten via Jörgen. För en vecka sen var det påfyllt.
d. Rebecca har uppdatering av “A till Ö” påväg.
e. Eventuellt tar Linn från Malin över migrering av Mattequiz (egen
projektsida) och Nybörjarenkäten (tillsammans med Krister) till Canvas.
f. Vi pausar med veckobrev.
3. Genomgång av aktivitetsplanering
a. Rebecca och Linn har utbildningsmässa i april.
4. Vad som har gjorts
a. Alla
i. Vad som gjorts hittills
1. Jobbat. :-)
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte
1. Rekrytera amanuenser
b. Rebecca — Kvalitet
i.
Vad som gjorts hittills
1. Revidera ISP och kursmålsmatris
2. Träff med basåret
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte
1. Gymnasiemässan
2. SN-möte
c. Linn — Samverkan
i.
Vad som gjorts hittills
1. Hoodies-pyssel
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2. Planerat ingenjörsmässa
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte
1. Planera ingenjörsmässa
2. Betala fakturan för hoodies
3. PR-gruppsmöte 3
d. Malin — IT
i.
Vad som gjorts hittills
1. Påbörjat dok. om Robottävlingen
2. Servern är inköpt!
3. Haft diverse Robotmöten
4. Hållt i lunchföreläsning
5. Fått en ny person till ett projekt pga avhopp
ii. Vad som planeras att göra till nästa möte
1. Överlämning från ett av projekten 1 mars
2. Workshop 3 mars
5. Hur mås det på “amanuenskontoret”?
a. Rebecca har knäproblem, Malin & Linn är småförkylda.
Mötet avslutas klockan 15.37.
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