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Teknisk fysiks stormöte 2021-06-09 
Närvarande: Maria Hamrin 

Krister Wiklund 
Sandra Straumdal 
Rebecca Viklund 
Linn Mannelqvist 
Malin Rantala 
Marcus Sundin 
Malin Gidlund 
Henrik Linder 
 

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

1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet lite kort. Vi kommer gå tillbaka till det 
protokollet igen på höstens första ordinarie ledningsgruppsmöte.  

2. Vi gick igenom Marias längre programpunkt och diskuterade bl.a.: 
a. TFs kvalitetspolicy, visioner, långsiktiga mål samt måluppfyllelse. 
b. Resultat från den senaste (höstens) programanalys. 
c. Vad som är på G, nya rutiner, utmaningar, SWOT-analys av TF osv. 

3. Vi gick igenom årets som varit, planer och visioner inom alla programmets ansvarsområden. 

4. Hur programmet mår inkluderades i de andra punkterna i dagordningen. 

5. Övrigt – några grejer att specifikt ta med sig till nästa läsår: 

a. Vi tackade varandra för ett gott genomfört år trots att det varit utmanande år p.g.a. 
pandemin. Vi tackade avgående amanuenser och välkomnar de nya. 

b. Vi ska försöka hålla igång med veckomailen. 

c. Vi funderar på att erbjuda någon form av mentorskapsprogram (liknande ht 2020) efter 
mottagningen för att hjälpa nybörjarna att komma igång efter pandemin och hjälpa till 
att hjälpa till i kontakten mellan årskurserna. 

d. Kan vi genomföra brunchrådet i en kombination av på plats och on line? 

e. Vi ska försöka skapa rutiner att göra klart alumnmatrikeln innan överlämningen. 

f. Amanuenserna ska testa att räkna och dokumentera arbetstid med hjälp av det 
dokument som Linn tagit fram. 

g. Vi behöver öka kontakten med näringslivet (inspirationsföreläsningar) efter pandemin. 
Om det går trögt ska vi ta hjälp av våra alumner. 

h. Vi ska utreda ifall intresset i senare åk för fysik har ökat på senare tid. Rasmus spaning 
från exjobbet tyder inte på det, men det kan också vara en effekt av pandemin. T.ex. kan 
vi analysera hur många studenter som läser våra fysikkurser nu jämfört med en tidigare 
tid. 

i. Vi ska hålla igång kalendariet och veva igång info-TVn. 
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j. Varje amanuenstjänst rekommenderas fortfarande att hålla igång en generisk google-
kalender/motsvarande för att underlätta för kommande amanuenser. 

k. Vi vill bli bättre på att se till att amanuenser hjälper varandra vid pucklar. 

l. Nytt för läsåret 20/21 är bl.a. att kvalitetsamanuens har fått en puckel vid jul 
(studierektorsmöten samt arbete med Röda tråden, ISP, utbildningsplan och KMM). Vi 
måste bevaka detta. 

m. Vi ska se över exjobbet i höst. Bl.a.:  
- Nya enkäter (även inkluderande programenkät)  
- Nytt webbstöd ska implementeras klart och testas (först på Krister=testpilot)   
- Instruktioner till akademiska handledare ska tas fram 

n. Samverkansamanuens ska i början av terminen skapa ett dokument med lista över 
inspirationsföreläsningar det senaste året. Dokumentet ska sen uppdateras i 
fortvarutillståndet. 

o. Utbytesstudier:  
- Kvalitetsamanuens, programansvariga, Jens och Rasmus föreslås brainstorma hur vi 
kan få fler TFare att plugga utomlands.   
- Rasmus föreslår att man kan organisera någon form av studiegrupper med blandade 
studenter (utbytesstudenter + TFare)  
- Jens läggs till på TF-mailinglistan så att han får veta vad vi kommunicerar ut till TFare 
och han kan skicka vidare det som är relevant för utbytesstudenter. 

p. Vi glömde ta upp detta på mötet men vi ska i höst komma ihåg att ta upp arbetet med 
att åk 1 (ev. åk 2 p.g.a. corona) ska underteckna kontrakt om datorsalar samt plagiat. 

q. Det har kommit fram att studenter är dåliga på Office-paketet. Arbete har inletts att se 
om åtgärder kan göras på IRA-kursen. Rasmus tipsar om att det också skulle kunna gå 
att lägga in något litet moment med Excel i statistikkursen.  

r. Vi ska avsluta migreringen av Röda tråden och få koll på domännamn och länkar till 
Röda tråden. 

s. Och vi ska framöver se till att boka längre tid för stormötet. Vi bör räkna med ca 3 
timmar! 
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