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Närvarande 
Fredrik Häggström, Tfe 
Annika Moström, Tfe 
Catharina Åhgren, Tfe 
Signe Lagerkvist, Juridiska inst. 
Emma Näslund, åk 3 
Wilma Edin åk 2 
Fredrik Lindell, åk 2 
Saga Hörnström åk 1 
Emma Wikstrand åk 1 
 
 
 
Val av sekreterare och justerare 
 
Catharina skriver och Emma N justerar. 
 
Meddelande/diskussionsämnen 
 

• Covid – 19 
Det sker fortfarande olika former av digital undervisning i form av inspelat material, 
laborationer och föreläsningar. Användningen av digital whiteboard har varit uppskattat av 
studenterna. Restriktionerna ligger kvar till efter 16 januari. 

• Synpunkter från branschrådet 
Konstaterat är att det finns ett behov att utbilda fler byggingenjörer. Men fortfarande så är 
det resursbrist på lärare. Det fanns även ett intresse att utveckla Co-op dagen till en 
arbetsmarknadsdag.   
BIM och miljöbyggande anses vara viktiga inslag i kurser, är dock redan implementerat i olika 
kurser på utbildningen. 
Entreprenörerna som var med på mötet är positiva till det nya samarbetet mellan 
utbildningen och arkitekthögskolan samt även till nya kursen, Bygglogistik, dock fanns 
fundering över om cirkulär byggande ingår i kursen. Ekonomikurs efterfrågades också. 

• Co-op 
Martinssons och OF tillkom i fjol. Serneke, byggkoncern etablerad i norr sedan 2019 samt 
MAF, ett arkitektkontor med kontor i Umeå. Dessa är intresserade att vara med i co-op 
projektet från och med nästa år. 
Co-op-dagen är förlagd till 28/1-2022. Förhoppningen är att den ska ske på plats men är det 
fortfarande restriktioner så blir det via zoom.  

• Anställning av bygglärare 
Fredrik Wirenblad har slutat hos oss och Anders Rebbling har anställts på vikariat 100%. Han 
är utbildad inom energi men har jobbat i byggbranschen i många år.  Tyréns som tidigare  
undervisat på betongkurserna kommer inte att fortsätta utan Annika M kommer att ha deras 
del och därmed så blir Anders Rebbling kursansvarig för examensarbetet. Det kommer att 
utlysas en amanuenstjänst på 10%, i första hand är det åk 2 som kommer att vara intressant 
för tjänsten. 
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• Blockschemat 
Byggmateriallära och Analys för ingenjörer går samtidigt på 50% under höstterminen i åk 1. 
Studenterna tycker att det är tungt med två beräkningskurser samtidigt. Med anledning av 
det så finns det ett förslag om att byta plats på Byggprocessen och Analyskursen. Detta kan 
dock ske tidigast hösten 2022. 

• Samarbetet med Arkitekthögskolan 
Det finns ett förslag om att det i kursen Projektering ska ingå ett samarbete med 
arkitekthögskolan där studenterna får projektera utifrån arkitektstudenternas ritningar. Dock 
ligger kursen lite fel idag och tanken är att den flyttas till läsperiod 3 på hösten. Hittills har 
det ingått en gästföreläsning i kursen som arkitekthögskolan har genomfört. 
 
Övriga frågor 
Det är viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen när det gäller programansvarig och 
studievägledare: Det som gäller är att Annika är ämnesstudievägledare och är den som kan 
ämnet. Catharina är ren studievägledare med relevanta kunskaper inom det området. Fredrik 
är programansvarig och har övergripande ansvar över utbildningen. 
 
Juridik informerar om att de har ett magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt, 
60 hp som byggingenjörer är behörig till. 
 
 
 

Vid pennan      Justerare 
 
  

 

Catharina Åhgren     Emma Näslund 


