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Teknisk fysiks ledningsgruppsmöte 2022-01-11 
 
Närvarande: 

- Maria Hamrin 
- Ludvig Lizana 
- Krister Wiklund 
- Sandra Straumdal 
- Malin Gidlund 
- Henrik Linder 
- Marcus Sundin 

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

 
1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet. 

 
2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:  

a. Vi har 13 sökande från ÖI och 14 till senare del av program 
b. Vi ska informera tydligare mot ÖI om tröskelkrav. Ludvig mailar 

Håkan Linqvist för vidare info till ÖI i samband med höstens ÖI-info. 
c. Sandra har mailat ut välkomstbrev till ÖI och senare del. SVL har det i 

sitt årshjul så detta är rutin. 
 

3. Enkäten om kränkande särbehandling: 
a. Sandra kontaktar studenthälsan inför uppföljningen. Sandra ber dem 

föreslå aktivitet och bokar in möte med dem och oss (Sandra, Ludvig, 
Maria). 

b. Diskussioner om hur programledningen uppfattas: 
- En del studenter känner ej till vilka som är i programledningen (PL).  
- Ofta får man en mycket mer positiv bild om man har jobbat med oss, 

t.ex. i Studienämnden, robotgruppen och 3D-labbet. 
- Många mail från PL. Kanske ha ”digital anslagstavla” (på Canvas?). 

Amanuenser kollar med studenter om det kan vara bra alternativ. 
- Vi diskuterade första lektionen på IITF. Vi tar bort inslaget om 

koppling mellan prestation på IITF och åk 1. Maria meddelar 
kursansvarig Patrik. 

- Vi ska se över hur vi återkopplar konstruktiv kritik efter 
projektveckans redovisningar. 

- I samband med att studenter tar examen (mailkorrespondens med 
Maria då sista versionen av ISP godkänns) får PL och TF ofta mycket 
positiv kritik och sådan kritik är det bra att vi tar tillvara på. Maria 
sammankallar Ludvig och Rasmus för att arbeta vidare med 
programenkät + exjobbsenkät + ”tack-och-hej-meddelande” (från PL 
till alumn och från alumn till TF-studenter via någon digital 
anslagstavla t.ex.). 

- Vi bör se över hur vi genomför utvecklingssamtal med amanuenser 
och utvärdera dessa.  
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4. Terminsintro för åk 1 och 2 blir över Zoom. Amanuenser mailar info till 

studenterna (och om pandemin tillåter går amanuenser också ut i klassrummet 
och informerar om att det är viktigt att delta). Maria mailar program och länk 
till amanuenser. 
 

5. Sandra informerade om vad man vet nu om UmUs öppet hus för gymnasister. 
Den aktiviteten kommer flyttas till HT, men programmen uppmanas göra nåt 
under VT också. Mer info ska komma från TekNat. Sandra och Ludvig 
informerar oss om vad som behöver göras när de vet. 

 
6. ISP, KAIP, UP osv: 

a. Ludvig och Marcus informerade om att info-träffen med Basåret gick 
bra. 

b. Ludvig bollade förslag på ändring i formulering av defintion på AIng vad 
gäller omfattning av språk/ekonomi. Ludvig skickar in UP till 
fakulteten med cc till Maria. Maria uppdaterar sedan i 
rutindokumentet på servern. 

 
7. Krister informerade om arbetet hittills med nya rutiner med ISP, osv. 

 
8. Marcus har effektiviserat arbetet med KMM inför framtida data till 

programanalysen. 
 

9. Profilarbete. Vi diskuterar profiler (även Kemometri för Nano) och deras 
Exceldokument efter det att Marcus är klar med omvärldsanalysen. 

 
10. Krister har jobbat vidare med profilanalys av Beräkning, men Krister avvaktar 

nu tills vidare tills Marcus är klar med omvärldsanalysen. 
 

11. Henrik meddelar att vi kan få igång två bättre info-tv med 10000 kr. Krister 
kollar om detta ryms i budget med Hans. 

 
12. Serverbytet: Inget mer har hänt ännu. Henrik ska stämma av en deadline mot 

Lucas (t.ex. i mars) och kan bistå med arbetet (Henrik får timmar för det).  
 

13. Vi diskuterade vilka kompetenser man skulle önska sig långsiktigt hos IT-
amanuens för att driva RT. Amanuenser ska till nästa möte titta på önskemål på 
kompetens hos amanuenser på alla tre poster. 
 

14. Alumnringning: 
a. Malin ska dra igång arbetet nu. 
b. Mailen alumn@tekniskfysik.se ska bytas mot   

alumnkoordinator@tekniskfysik.se under våren. 
 

15. Årshögtid: Malin har preliminärt tackat ja att jobba några timmar HT 2022 för 
att hjälpa till att effektivisera planeringen av årshögtiden. 
 

16. Muntlig/skriftlig-projektet: Marcus jobbar på det. 

mailto:alumn@tekniskfysik.se
mailto:alumnkoordinator@tekniskfysik.se
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17. Våra aktuella kvalitetsprojekt (IT-amanuens publicerar på 

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/):  
a. Krister ska skriva nåt kort om arbetet med ISP/KAIP/Canvas och 

maila till Henrik som lägger upp på vår projektwebb. 
 
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: Vi hoppade över denna punkt idag. 
 
21. Övrigt: 

a. Vi diskuterade ingenjörsmässan (6 april). Talare blir studenter som 
gjort spännande projekt (samverkanskurserna och DBT). Malin söker 
efter talare. Programledningens informationspunkt kommer innehålla 
en presentation av programledningen (jfr punkt 3 i detta protokoll) samt 
info om ISP/KAIP. 
 

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

https://tekniskfysik.se/arkiv/kvalitet/kvalitetsprojekt/
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Protokoll: Amanuensmöte 2022-01-04 
 
Närvarande: 
 Malin Gidlund 
 Marcus Sundin 
 Henrik Linder 

Notera: För saker som ska utföras har ansvarig person markerats 
med fetstil. 
 
Mötet öppnas klockan 08:15 
 

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

2. Rutiner och praktiska saker: Bör städa kontoret.   
3. Genomgång av aktivitetsplanering: Ligger i fas. 
4. Vad som har gjorts: 

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

1. Pluggkväll 
2. Julfika 
3. basårspub  

ii. Vad som ska göras?: 
1. Terminsintro 

a. teambuilding med ettorna/dumma 
frågor 

i. På servern?  
ii. Funkat på zoom tidigare år 

b. Preppa kahoot till tvåor 
2. Kolla runt lite efter nya amanuenser 

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

1. Robottävling, jobba med deltävling 
ii. Vad som ska göras?: 

1. Kvaltävling robot 
2. Info-TV 
3. Sätta mig in i RTs backend, fixa nya sidor 

för ”Viktig info” 
c. Marcus - Kvalitet: 

i. Vad som har gjorts hittills: 
1. Studierektorsmöte TFE & Radiofysik 
2. Utvärdera brunchråd 
3. Fixade presentatör till basårspub 
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ii. Vad som ska göras?: 
1. Kurstillfällen RT  
2. Studienämndsmöte  
3. Excel-dokument med profiler 

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

1. Utvärderat årshögtid 
2. Profilvaror 
3. Fler inspirationsföreläsningar 
4. PR-gruppsmöte 

ii. Vad som ska göras?: 
1. Profilvaror 
2. Fler inspirationsföreläsningar 
3. PR-gruppsmöte 
4. Alumnmatrikeln 

5. Hur mås det på amanuenskontoret?: Bättre efter jul, har 
vilat upp oss. 

 
 
Mötet avslutas klockan 08:44 
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