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

• Söktrycket till programmet 
Det är färre 1:a hands sökande till programmet mot förra året. Pandemin kan vara en 
anledning men också att arbetsmarknaden är god nu. 

• Anställning av bygglärare 
Det ligger förnärvarande två annonser ute på lektorattjänster inom byggteknik. Då en av 
lärarna endast har ett vikariat så är förhoppningen att vederbörande ska få en av 
tjänsterna. 

• Förkunskaper till kurser 
Programledningen håller på att framställa ett så kallat förkunskapsdokument som ska 
underlätta vid kursstarter. Diskussioner har pågått hos bygglärarna hur flexibelt det ska 
vara under år 1 och om alla förkunskaper ska vara uppfyllda år 2 och 3 för att vara 
behörig till kurs. 

• Blockschemat 
Inför läsåret 22/23 så har Analys för ingenjörer och Byggprocessen bytt plats och inför 
läsåret 23/24 så kommer mekanikkurserna att revideras och byter därmed namn. 
Tillämpad byggnadsmekanik byter namn till Byggnadsmekanikens grunder och 
Byggnadsmekanik 2 byter till Byggnadsmekanik för bärverksdimensionering. En anledning 
till förändringen är att delar av FSR flyttas mellan kurserna. 

• Samarbete med Arkitekthögskolan 
Fredrik har fortfarande kontakt med Arkitekthögskolan men ännu har det inte hänt så 
mycket. 

• Kollegial granskning av programmet. 
Det har varit kollegial granskning av våra ingenjörsprogram och för byggtekniks räkning är 
det Linnéuniversitetet samt Karlstads universitet som granskat programmet. En av deras 
funderingar var hur programmet jobbar för progression när det gäller rapportskrivning. 
Det ligger en manual över rapportskrivning på programsidan i Canvas. Matilda Höök har 
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en introduktionsföreläsning i rapportskrivning i kursen Industriellt byggande. Dock är det 
inte alla som läser den så ett förslag är att flytta den till Co-op kursen så att alla studenter 
får tillgång till den. 

• Co-op 
Det har nu tillkommit två nya samarbetsföretag: Serneke och GRK. Tre företag varav ett 
är ett större företag har meddelat att de inte rekryterat någon student. I en enkät som 
gick ut och endast besvarades av 15 studenter visade det sig att det endast var 9 
studenter som svarat att de har tackat ja till en co-op plats. 

• Kursutvärderingar. 
De flesta kursutvärderingar är inte fastställda ännu och det är ett nytt system som ska 
implementeras och förhoppningsvis blir det bättre då. Utvärderingen för Energi- och 
materialflödesanalys är ej påbörjad men studenterna var väldigt nöjda med den kursen. 
 

 
Övriga frågor 
 
När det kommer förfrågningar från företag som vill göra besök etc så kommer Fredrik att 
hänvisa till programrådets studentrepresentanter. 
 
 

Vid pennan      Justerare 
 
  

 

Catharina Åhgren     Annika Moström 


