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Måndag den 4 feb 2019, kl. 9:15-12 :00, MVM Biosfären, SLU Uppsala 

Närvarande: 
Niklas Uskali (studentrepresentant för åk3, suppleant), Emma Bromark fr.o .m. §6 
(studentrepresentant åk 5, ledamot), Alexandra Bådenlid via Skype fr.o.m. §6 
(näringslivsrepresentant, ledamot), Stephan Köhler (programstudierektor SLU, ledamot), 
Anders Sandström (lärare, kemi SLU, ledamot), Henrik Sjöstrand (programansvarig, 
ordförande), Jonas Fransson (lärare, fysik och astronomi, ledamot), Martin Herschend (lärare, 
matematik, adjungerad), Sonja Droschke (studievägledare, adjungerad), Joakim Oldeen 
(studentrepresentant åk 4, ledamot), Anders Eriksson (biträdande PSR, adjungerad), Marcus 
Baumann (studierådsordförande). 

Frånvarande: 
Eva Regner (schemaläggare, adjungerad), Amelia Oller Westerberg (studierådsordförande, 
ledamot), Annica Nilsson (lärare, teknikvetenskaper, ledamot), Emma Kristensen 
( utbildningsledare). 

§1. Välkomna 

Henrik Sjöstrand hälsade välkommen 

§2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§3. Val av sekreterare och justeringsperson 

Anders Eriksson valdes som sekreterare och Anders Sandström som justeringsperson. 

§4. Protokoll från föregående möte 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Följande kommentarer till protokollet 
gjordes: 

§4 Anders Eriksson blir sammankallande för punkten System för teknik och 
energihandel 

§7 Stephan ansvarar för att fråga om Jesper Ryd en kan få exempel av Joakim Widen 
att använda i statistikundervisningen 
Protokollet lades till handlingarna. 

§5. Meddelanden 
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a. Stephan K visar på hur en grafisk figur kan öka tydligheten kring tidsramar för 
förändringar i studieplaner reglerat i det nya samarbetsavtalet. Slutsatsen är 
att det blir tydligare och är samtidigt i linje med hur vi arbetar idag 

b. ES kommer att marknadsföras på Lundellska skolan genom 1 h-föreläsning av 
Anders Eriksson mot sistaårselever (ca 100 st). Föreläsningen behandlar ES
programmet och aktuell forskning. ES kommer också att marknadsföras på 
Rosendals gymnasium via ett bord under lunchtid. 2 studenter från ES planeras 
att närvara. Vidare kommer ES att marknadsföras för 1500 gymnasieelever som 
tas till campus Ultuna under en öppethusdag/rekryteringsdag (9.30-17.00). Där 
planeras också 2 ES-studenter att närvara hala dagen. Henrik kan bidra med 
finansiering för ES-studenterna under marknadsföringsaktionerna 

c. Mittprogramsundersökning. 33% svarsfrekvens. Upplevelser av hela 
programmet fram tills 3an. Resultat är att arbetsbelastningen varierar väldigt, 
bättre arbetsanknytning är önskvärt, mer programmering efterlyses (vilket 
kommer att genomföras), studenterna känner sig väl förberedda inför åk4-5. 

d. lntrokursen lika villkor- Kan det göras redan till hösten? Eller måste en ny 
kursplan fastställas? Anders Eriksson ansvarar för att utreda. 

e. Repetitionskurser planeras att läggas ner. Få ESare verkar gå kurserna just nu. 
Studentrepresentanterna ska höra med medstudenter om kurserna är 
användbara. 

§6. Kursplaner 

a. MEKANIK Il för tillstyrkande -Tillstyrks. 

Lite formuleringar ändrade, elasticitet tas bort, kanske nämns bara i kurs. 
Henrik ger feedback till nya lärare Rickard Brenner att det uppskattas. 
Elasticitet tas bort vilket borde ge mindre arbetsbelastning - PR uttrycker 
uppskattning att det lyssnas på återkoppling 

b. MEKANIK BASKURS För tillstyrkan - Tillstyrks (4 för tillstyrkan, ej tillstyrka 1, 1 
avstår). 

Diskussioner om rotationer, speglingar och ortogonala projektioner - Tas upp 
på Linalgebra Il iaf. Dock lättare om det tas upp redan i mekanikbaskursen. De 
får tid att smälta det. Henrik tar en diskussion med fysikinstitutionen för att se 
hur det jobbas med begreppen i andra kursen. Bedömningen är att det inte 
skapar så stora problem på Linalgebra Il (lätt idag). MekBas (Svår idag). 
Relativistiska effekter? Kärnkraft, kärnenergi, GPS, Försvinner det om det tas 
bort från programmet? 

c. SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE I ENERGISYSTEM - Tillstyrks. 

Bara en redaktionell ändring. 

d. BATTERIER OCH LAGRING 

Tillstyrks med önskemål att i sista målet ska specifika behov ändras till 
människors behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbar utveckling. Och att sista målet bör delas i två mål. 

e. BERVET I - Tillstyrks. 
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f. BERVET Il - examinationsändringar - Tillstyrks. 

g. LINJÄR ALGEBRA Il - Tillstyrks. 

Examination har kortats ned, bara tenta - inlämningsuppgifter som ger bonus 
till tentan. Det ska inte tas med i examination. Finns ingen tradition av 
tvingande inluppar och därigenom med i examination. Feedback tas med, den 
ges idag på många program, feedback samlas ihop 

h. URBANA OCH DECENTRALISERADE ENERGISYSTEM 

Uppe för diskussion nu. Inte akut att tillstyrka under mötet trodde Henrik 
(vilket var fel). 

Senare tillägg: Kursen tillstyrktes per capsulam. 

i. SOLENERGI TEKNIK OCH SYSTEM -Tillstyrks. 

Några förslag på redaktionella ändringar. 
j. PROGRAMMERING I PYTHON - Tillstyrks 

§7. Verksamhetsberättelse 

Henrik föredrar ett icke färdigt utkast för diskussion. 

§8. Förslag till ny kurs från SLU 

Anders E föredrar ett förslag på en ny hållbarhetskurs som ska ges på SLU. 
Programrådet positivt inställda till ett fortsatt arbete med att ta fram en kursplan på 
området. Alexandra B säger att det är ett viktigt område som företag måste förhålla 
sig till numera. Viktigt att det kommer in i programmet. Stephan och Anders E jobbar 
vidare med kursen 

§9. Utarbetande av mall för byte av kursansvarig för diskussion 

Stephan går igenom ett hjälpdokument som används vid byte av kursansvarig person. 
lnput att studierådet är en bra kontaktyta som nås via ES-studier@utn.se. 
Dokumentet bedöms som användbart 

§10. Vad ska hända med PM i kursen energisystemens miljöpåverkan 

PM tidigare på 4 hp, 9000-12000 tecken. Nu minskas kursen. 
En kritik tidigare - PMet fyllde inte sina poäng. 
Måste dock beaktas att skriva kortare är också en utmaning. En väg är att korta ned 
antal ord och ge studenterna mer ansvar för återkoppling. 

§11. Programmatrisstruktur för diskussion 

Programmatrisen diskuterades, bl.a. hur den skulle fyllas i. PR konstaterade att en 
person bör gå igenom kursplanerna för att det ska bli konsistenta bedömningar. 

§12. Krav på Teknik och systemkurser 

Bordläggs. 

§13. Dokumentation av "Röd tråd" genom ES-utbildningen. 
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Bordläggs. 

§14. Övriga frågor 

Övrig info. Erik Lindgren ersätter Martin Herschend 

~A1ct::Y 
Anders Eriksson 

Justeras ~ 

~ iiif ~ -
Anders Sandström 
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