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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2017-03-14 kl. 15:15

Plats för mötet
Närvarande:

Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Leif Kari, Skolchef
Gunnar Tibert, GA
Patrik Henelius, Proprefekt Fysik
Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg
Sören Östlund, Proprefekt Hållfasthetslära
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Sandra di Rocco, Matematik
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig
Helene Rune, Administrativ chef
Viktor Rollvén Sjölund, studeranderepresentant
Michael Hanke, Vice-GA
Jonas Faleskog, Vice FA (kom vid punkt 7)

Frånvarande:

Anders Forsgren, Vice skolchef
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik
Tommy Ohlsson, FA

1. Föregående möte
Föregående mötes minnesanteckningar; inga kommentarer
2. Information/anmälningar
Det pågår nu ett arbete med KTHs utvecklingsplan 2018-2023, ett första utkast väntas före
sommaren. Slutgiltig utvecklingsplan beslutas i december. Utifrån denna utformas skolegna
utvecklingsplaner.
Skolorganisationen ses nu över enligt rektors beslut. Den gamla skolöversynen som gjordes 2010, där
Leif ingick i styrgruppen, kommer i viss mån att beaktas (bifogas). Arbetet med översynen skall göras
transparant och förankras i organisationen. Skolledningar och administrationer skall slås ihop vid
berörda skolor och mer samordning mellan skolor förväntas. Processen för att utse nya skolchefer är
inte klargjord ännu.
KTH har lämnat in en självvärderingsrapport angående arbetet med hållbar utveckling till UKÄ.
Betyget kan bli antingen klar eller ej klar.
3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Ingen Anders = punkten utgår.
Beträffande olika rekryterings- och befordringsärenden, för detaljerad info se skolrådsprotokoll:
http://www.kth.se/sci/intra/skolans-ledning/olika-organ/strategiska-radet-sc/protokoll
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4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Matematik: en vikarie kommer att anställas på matematikavdelningen p g a en oväntad
pensionsavgång. Två nya lektorer samt 27 postdocs/doktorander börjar efter sommaren! Stor
lokalbrist, Sandra arbetar på att hitta olika lösningar. Idag är det internationella -dagen (14/3) som
firas med många festligheter. Många PRAO-elever vill komma till matematikinstitutionen men får har
tid att ta emot..
Fysik: Fortsatt arbete pågår med anledning av institutionssammanslagningarna. Det är fortfarande
oklart hur man skall sitta efter om- och tillbyggnationerna vid Albanova. Ett flertal öppna frågor
diskuteras. Institutionen firar en artikel som publicerats i Nature.
Tillämpad fysik: Även tillämpad fysik fortsätter arbetet med att integrera den nya avdelningen MNF.
Man har påbörjat en intern omorganisation. Göran Manneberg trappar ner sitt arbete vilket innebär
betydande omfördelningar inom grundutbildningen.
Hållfasthetslära: Tre postdocs på gång. En skolövergripande satsning på material görs och med
anledning av detta kommer Peter Gudmundson att bjudas in till LG-SCI framöver.
Farkost och Flyg: Ett biträdande lektorat och ett lektorat inom flygteknik är utlyst.
En rumsinventering har påbörjats vid institutionen då man förväntar fler medarbetare med anledning
av Maritime Robotics Centre (SMaRC): https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/de-utvecklarframtidens-undervattensrobotar-1.705637 Någon från centrat bör bjudas in till LG för att presentera
detta.
Mekanik: 5. GA-frågor
Den nya ersättningsmodellen diskuteras, ledord är transparens-stabilitet-tydlighet. Vid nästa LG-SCImöte presenteras ett utkast på den nya modellen.
GA har haft en workshop där man diskuterat olika frågeställningar inom grundutbildningen, t ex
undervisningslokalerna.
Masteransökningarna är färdiggranskade! Karin Blom har gjort ett jättejobb. GA tittar nu på vilka som
skall erbjudas plats tillsammans med Master-PA.
Ladok 3 är katastrofområde! En protest om hur dåligt detta fungerar har skickats till ladok-konsortiet
från matematikerförbundet. En skrivelse från SCI-skolan är också på gång som ställs till UF.
Nästan hälften av alla dubbel-degree studenter till KTH tas emot vid SCI-skolan. Största anledningen
är att avtalen skrivs av KTH centralt. Svårt för skolan att uppnå balans i avtalen.
6. Information från studeranderepresentant
Presentationen av civilingenjörsprogrammen på KTHs utbildningssidor behöver uppdateras. En
diskussion med berörda PA har inletts.
7. FA-frågor
FA har haft möte med skolans DR-PA och diskuterat finansieringstillskott av lärarledda DR-kurser.
En sammanställning över kurser som definierats som lärarledda och därmed kan vara aktuella för
detta tillskott bifogas.
Inget nytt om E-ISPn.
8. Administrativa frågor
Institutionernas samlade telefonräkning passerar idag inte prefekten. Ekonomerna som bokar dessa
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kostnader skall uppdras att meddela prefekterna om något ”sticker ut”.
Skyddsronder är gjorda för alla institutioner och administrationer som sitter i huset på Teknikringen 8.
Helene har gjort en dragning om förslag till nya tentamensregler för utbildningsutskottet förra veckan.
Nytt regelverk med några stora förändringar kommer att beslutas av rektor och införas fr o m
tentaperiod 1 H17. En stor informationskampanj om detta kommer att inledas i terminsstarten.
Februaris ekonomiska resultat för skolan blev + 6,1 Msek.
Årets skolfest planeras till Torsdag 27 februari.
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Mötet avslutas med 39 min tillgodo 
Vid tangenterna
Helene

V

