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Närvarande
Fredrik Häggström, Tfe
Annika Moström, Tfe
Catharina Åhgren, Tfe
Mathilda Höök, Tfe
Emma Näslund, åk 2
Peter Molander, åk 2
Jerry Jonsson, År 3
Wilma Edin åk 1

Val av sekreterare och justerare
Catharina skriver och Jerry justerar.
Meddelande/diskussionsämnen
Corona-hur har det fungerat:
Det har varit olika former av digital undervisning dock har det fungerat bra överlag. På
matematikkurserna har det ibland varit dålig bildkvalitet och all handledning har skett via zoom.
Studenterna tycker att det är viktigt att hitta ett bra sätt att köra handledningen på, tex att dela
upp i mindre grupper och att varje grupp får egna tider på zoom. Att öppna upp för handledning
direkt efter föreläsning, kan ge bättre dialog.
När det gäller tentamen så fungerar det bra på ÖP, bra avstånd dock känns 4 timmar lite kort om
tid.
Synpunkter från Branschrådet
Skanska produktion kom med förslag att studenterna bör ha kännedom om lagar och
bestämmelser, att få det som en röd tråd genom utbildningen.
Mätning är numer borttagen från utbildningen då företagen köper tjänsten av mätingenjörer.
De tyckte också att en allmän kurs om anläggning och vägbyggnad vore bra att få in i
blockschemat. Det gäller även kurs inom bygglogistik samt ekonomi.
Det som dock inte kändes intressant för branschen kurser inom programmeringsområdet.
Co-op
Det har tillkommit två nya samarbetsföretag: OF-Bygg samt Martinsons. Balticgruppen har pausat
sin medverkan då de håller på med en omorganisation. Co-op dagen blir den 27/1 och troligtvis
digital. Det kommer att vara obligatorisk närvaro med efterföljande diskussion i grupper under
kursen Byggprocessen.
Anställning av bygglärare
Till sommaren ska Tfe ha en ny professor på plats, Weizhuo Lu vars forskningsområde är inom
digital byggnadsinformation för etablering av hållbart byggande samt AI och big data för
utveckling av smart samhällsbyggnad. Institutionen har även budgeterat för nyanställning av
bygglärare framgent.
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Blockschemat (Kursutbudet)
Programledningen har haft möte med Institutionsledningen angående kurser framgent.
Energieffektivisering ska tillbaka i blockschemat men det finns tyvärr ingen som har möjlighet att
utveckla kursen för tillfället. En fundering har varit att bygga ut Hållbart byggande 7,5 hp till 15 hp
och lägga in projektet från Energieffektivisering i kursen. Dock skulle det bidra till att det blir ett
hål under läsperiod 4 på våren. Förhoppningsvis kan det framgent bli en kurs i Bygglogistik som
då skulle ligga i läsperiod 3 på hösten. I dagsläget har institutionen få kurser att erbjuda men
studenterna har hittat kurser på EMG som har varit av intresse.
Övriga frågor
Studenterna skulle vilja ha en allmän kurs om husbygge. Det skulle kunna vara en del av
inledande kurs där mekaniken byts ut. Annika meddelade att hon ska träffa Sara Thor på
Arkitekthögskolan och diskutera möjlighet till valbara kurser på programmet.
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