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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2017-03-28 kl. 15:15

Plats för mötet
Närvarande:

Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Anders Forsgren, Vice skolchef
Gunnar Tibert, GA
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik
Mark Pearce, Prefekt 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 (kom kl 16:00)
Michael Hanke, Vice-GA

Frånvarande:

Leif Kari, Skolchef
Tommy Ohlsson, FA

1. Föregående möte
Föregående mötes minnesanteckningar; fel datum för skolfesten….! Rätt datum 27/4
2. Information/anmälningar
Anders gick igenom de utskickade bilagorna som inte föranledde någon ytterligare information.
Ett dokument om jämställdhetsintegrering skickades ut inför detta LG möte. Föredragning av detta
görs vid nästkommande LG-möte.
3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Ett fåtal fakultetstjänster är för närvarande utannonserade.
Beträffande olika rekryterings- och befordringsärenden, för detaljerad info se skolrådsprotokoll:
http://www.kth.se/sci/intra/skolans-ledning/olika-organ/strategiska-radet-sc/protokoll

4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Matematik: Bristen på lokaler är fortfarande inte löst till H17. Sandra har initierat en minichefskurs
för ledningsgruppen på matematik i syfte att hitta bra förhållningssätt och redskap i rollen som chef.
Om detta faller väl ut kan övriga prefekter tänka sig att genomföra samma kurs. Anna-Karin
Burström kollar upp bra workshops och liknande. Mattias Dahl åker på Sabbatical.
Fysik: Sammanslagningen av institutionerna tar tid. Ett stort socialt event planeras för hela nya
institutionen. Planeringen för Albano-områdets expansion behöver klargöras. Fysik har inte blivit
inbjudna, kallade eller involverade i pågående diskussioner. Samtidigt sker detaljplanering av de
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blivande lokalerna inom Tillämpad fysik. Önskvärt med mer information om planerna.
Tommy Ohlsson åker på Sabbatical.
Tillämpad fysik: Det arbetas med ansökningar! Fortsatt besvärligt att hantera stipendiater med låga
belopp då KTH inte längre tillåts att utfärda tilläggsstipendier till godkänd nivå (15 000 sek).
Situationen mellan olika finansierade doktorander blir emellanåt besvärande varför en
principdiskussion om stipendiefinansierade doktorander kommer att hållas inom institutionen.
Hållfasthetslära: inget nytt.
Farkost och Flyg: ECO2 har beviljats fortsatt finansiering. Undervattencentrat startar upp.
Labtekniker Danilo Prelevic går i pension 67 år och avtackas denna vecka.
Mekanik: VR-ansökningar skrivs! Fredrik Lundell arbetar halvtid vid ECE-skolan. GRUundervisningen nästa år måste hanteras då många undervisande lärare går i pension under nästa år.
Peter Unsbo och Daniel Söderberg har deltagit vid ett möte med KTHs infrastrukturgrupp som leds
av prorektor Mikael Östling. Prorektor har tittat på Chalmers modell att finansiera infrastrukturen och
vill i princip kopiera delar av modellen som innebär att labben till en viss del finansieras centralt med
motkravet att de tillgängliggörs både internt inom lärosätet och externt.
5. GA-frågor
Tillträdesregler till högskolan är på remiss.
KTH har haft Öppet Hus för gymnasister i veckan som gick. Bra tryck! Martin Wiklund gjorde en
uppskattad dragning om studier på högskola och vad det kan resultera i.
Kvalitetsdialoger med alla PA och GA har genomförts med syfte att se över hur granskningen av
programmen görs både effektivt och konstruktivt.
GRU-ersättningsmodellen presenterades.
6. SCI-skolans Miljöombud Erik Edstam drog ledningens genomgång
OH-presentationen bifogas.
7. Information från studeranderepresentant
Flygsektionen har stött på patrull när det anordnas event i sektionslokalen där ”utomstående” dvs
KTH-personal bjuds in eller medverkar. Problematik med olika tillstånd som krävs eller onödig
byråkrati försvårar och fördyrar värdefullt samarbete med sektion och skola. Helene försöker kolla lite
vad detta bottnar i.
8. FA-frågor
FA ej närvarande.
9. Administrativa frågor
Planering påbörjad med att införliva fysikinstitutionerna i skolans gemensamma
tentamenssamordning. Ett möte med fysiks studierektorer och några lärare genomfördes förra veckan
i mycket positiv anda.
Ny gruppchef utsedd till fysik-admin, Anders Jansen som kommer från UF/personalavdelningen, där
Anders har arbetat i 20 år och varit chef de senaste 17 åren.
En annons om nya tentavakter ligger ute och har hittills genererat cirka 200 ansökningar.
Ett screeningsarbete av de sökande med information och efterföljande utbildning kommer att
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genomföras. Undertecknad är ”kursansvarig” för vaktutbildningen.
De nya och omformulerade tentamensreglerna ligger nu som förslag hos UU som sammanträder den
5 april. Även GA-gruppen har fått förslaget för påseende.
Seija kommer tillsammans med Johanna Berglund att bjuda in skolans alla sakattestanter i EFHn för
information om hur systemet fungerar och vanligt förekommande fel. Inbjudningarna sker
institutionsvis.
Årets skolfest planeras till Torsdag 27 april, på syster o bror med dans men ingen stå-up komiker.
Inbjudan går ut i veckan.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Mötet avslutas 20 minuter över tid 
Vid tangenterna
Helene

V

