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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2021-10-20 
 
Närvarande: 

- Maria Hamrin 
- Krister Wiklund 
- Sandra Straumdal 
- Malin Gidlund 
- Henrik Linder 
- Marcus Sudin 

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

 
1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet:  

a. Fasta tillståndets fysik: Ny lärare i år. Krister informerar denna (när 
väl utsedd) om hur grundläggande denna kurs ä r (studenterna förstår 
inte alltid det). 

b. Krishantering för Röda tråden: Henrik ska be Lucas att skriva ihop ett 
kortare dokument om hur man ska gå till väga ifall RT skulle krascha an 
någon anledning. 

 
2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:  

a. Sandra har mailat ut info om tröskelkrav reda nu då de ändrats lite. 
Hon kommer att skicka ut igen senare. 

b. Vi pratade om programmering i C och Sandra skulle kolla upp bl.a. 
tentatillfälle för detta.  

c. Vi pratade om ev. behov av ”omlabbstillfällen” och diskuterade 
svårigheter att ge sådana (lokalbokning, utrustning, omfattning). 
Marcus kommer att ta fram en enkät där han tar reda på vilka kurser 
studenterna har restlabbar på.  
 

3. Maria informerade om vad som är känt i PA-frågan. 
 

4. Två grejer kom upp under denna punkt: 
a. Vi diskuterade hur vi informerar om överenskommelser om 

förkunskapskrav (gällande formuleringen ”eller motsvarande” i 
kursplaner) och överlappande kurser. Maria ska ta fram ett dokument 
och förankra hos berörda studierektorer/motsvarande och Krister. 
Dokumentet görs synligt på Röda tråden och måste uppdateras varje år, 
förslagsvis i samband med att utbildningsplan, KMM och ISP 
uppdateras (dec-mars varje läsår) och måste införas i KAs 
rutindokument över kurssystemet. 

b. Vi behöver utreda om kursen Kemometri behövs för senare 
förkunskapskrav på programmet (inom Nano kanske?). Vi skjuter dock 
på denna utredning till våren då vi får bestämma vem som hanterar 
frågan. 

 
5. Vi behövde inte diskutera LP1 i åk 3 mer. 
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6. Omstart efter pandemin. Amanuenserna ska ordna en pluggkväll med pizza-
snacks i december. Denna pluggkväll bör kunna samordnas med att TFare för 
att träffa utbytesstudenter. Maria mailar Jens. 
 

7. Jens har föreslagit en mingelträff mellan utbytesstudenter och TFare. Detta bör 
kunna lösas genom punkten ovan. Maria mailar Jens. 

 
8. Programanalys. Maria submittar porgramanalysen i veckan. Ett av resultaten 

som sticker ut är att UmUs Studiebarometer (går ut vartannat år till alla UmU-
studenter på ternin 5) visar på att TFare tycker att det inte är mycket arbetslivs-
anknytning på TF (generellt mindre än många andra TekNat-program). Detta är 
nåt som vi kan diskutera på brunchrådet 14 nov. 
 

9. Vi diskuterade förslag på kollegiala granskare. Maria skickar in till TekNat. 
 

10. Enkäter: 
a. Programenkät: Genomförs i mitten av VT. Vi inväntar nya PA-grupp 

innan vi bestämmer fokus på denna. Ev. kan vi vilja studera 
studenternas intresse för fysik men vi måste också förhålla oss till 
TekNats instruktioner för enkät. 

b. Alumnenkät: Har inte genomförts på några år. Börjar bli dags nu 
(mitten av VT) 

c. Lärarenkät: Vi avvaktar med denna (trots att TekNat vill att vi ska 
inhämta lärarnas synpunkter). Vi bör dock inte kontakta lärarna för ofta 
eftersom de är en ansträng grupp. 

 
11. Årshögtid:.   

- Det verkar flyta på rått bra med förberedelserna.  
- Marcus, Maria och Henrik har testat hybridformat för brunchrådet. Det 
fungerade förvånansvärt bra så vi provar detta i november. Henrik hjälper till 
att ragga/rigga webbkameror. 
 

12. Marknadsföringsmaterial: 
a. Vikolder i princip klar. Ska bara tryckas upp (200 ex). Vem som helst av 

amanuenserna kan göra det. 
b. Många profilflyers är uppdaterade. Krister fixar det sista på Nano. 

Sandra printar ut från servern vid behov. 
 
13. Profilanalys Beräkning: Krister jobbar på det men hade inget nytta att berätta 

just nu. 
 

14. Serverbyte: Nisse har gjort sina delar- Nu är pucken hos Lucas. 
 

15. Alumnringning: Inget mer har hänt nu (utom att vi fått in lite uppdaterade 
uppgifter via vårt formulär). Malin tar itu med detta efter årshögtiden. 
 

16. Muntlig/skriftlig-projektet: Marcus har mailat ut. Har fått en del svar och ska 
skicka påminnelse. 
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17. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på 
https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/):  

a. Inga nya just nu.  
 
18. Vi diskuterade nedlagda arbetstimmar för amanuenserna. 

 
19. 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. 

 
20. Vi diskuterade hur programmet mår. 
 
21. Övrigt: 

a. Krister informerade om att han sitter i en grupp som ska ta fram planer 
för ett kommande kursutvärderingssystem som ska ta över efter 
kursrapportsystemet. 

b. Vi diskuterade möjligheten för studenter att erbjudas ersättning om 
man åker till sitt hemgymnasium och informerar. Studenterna erbjuds 
4h ersättning. Erbjudandet går till PR-gruppen, Studienämnden och 
Robotgruppen. 
 

22. Maria doodlar nästa möte. Kom ihåg att svara snabbt.  
 
  

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/
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Protokoll: Amanuensmöte 2021-10-18 
 
Närvarande: 

● Malin Gidlund 
● Marcus Sundin 
● Henrik Linder 

Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats 
med fetstil. 
 
Mötet öppnas klockan 09:23 
 

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll: Allt vi 
planerat göra under förra mötet har genomförts. 

2. Rutiner och praktiska saker: Malin har koll på TF abroad. 
Se till att hålla upp info-tvn.  

3. Genomgång av aktivitetsplanering: Ligger i fas trots allt. 
4. Vad som har gjorts: 

a. Alla: 
i. Vad som har gjorts hittills: 

1. Info-tv? Inte mycket tillsammans 
2. Har diskuterat att ha pluggkväll 
3. Teknik till brunchråd 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Pluggkväll? 
2. Brunchråd/Årshögtid 

b. Henrik - IT: 
i. Vad som har gjorts hittills: 

1. Dragit igång tävlingen 
2. Uppdaterat en massa hemsidor 
3. Blandade buggfixar på RT/tf.se 
4. Genomgång med Lucas om RT 
5. Stressat igång Nisse att fixa servern 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Anmälan till robottävling 
2. Blandat jobb med tävlingen 

(regler/spons/rekrytering/kod) 
c. Marcus - Kvalitet: 

i. Vad som har gjorts hittills: 
1. Profilmässa 
2. Röda tråden: flyttat kurser& uppdatera 
3. Sortera KMM 
4. Lagt till en knapp för AIK 
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5. Börjat förbereda studienämndsmöte 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Fixa KMM så att den funkar 
2. Hitta folk från F21& hålla 

studienämndmöte 
3. Hitta studenter till Brunchråd 

d. Malin - Samverkan: 
i. Vad som har gjorts hittills: 

1. Årshögtid 
a. Anmälan 
b. Listor  

2. Vikfolder 
3. Insp föreläsningar/lunch 
4. Huvtröjor beställningsform 
5. Kontaktinfo exjobsökande 
6. Intromöte (PR) 
7. Möte innovationskontor 
8.  

ii. Vad som ska göras?: 
1. Tryck vikfolder  
2. Årshögtid 
3. Beställ profilvaror 
4. Insp.föreläsningar & exjobbsinfo 
5. Beställ huvtröjor 

5. Hur mås det på amanuenskontoret?: Mycket att göra. 
Malin nära sammanbrott (mycket jobb plus plugg), Marcus & 
Henrik lever, men har också en del att göra.   

 
 
Mötet avslutas klockan 09:48 
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