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Frånvarande: 
Tommy Ohlsson, FA  
Oscar Tjernberg, Prefekt Tillämpad fysik 
Jonas Faleskog, Vice FA 

 
 

1) Föregående mötesanteckningar inga synpunkter. 
 
Åtgärdspunkter: 
- Vad innebär de nya pensionsreglerna? HR ombeds redogöra vid ett kommande LG-möte. Punkten 
kvarstår tills en central riktlinje tagits fram från KTH centralt.  
 

2) Avtal 
För närvarande inga avtal som ”sitter fast”.  

 
3) Information från institutionerna 

Fysik: Skyddsrond är klar och den var välorganiserad. Fakultetsförnyelsediskussionerna i 
ledningsgruppen fysik konvergerar.  
Teknisk Mekanik: Inom institutionen diskuteras flygteknikområdets utveckling och fakultetsförnyelse 
inom områdena hållfasthetslära och rymdteknik. Olika förutsättningar för strategiska investeringar i 
Odqvistlabbet har diskuterats, även om labbet kan vara en modell för hur KTHs gemensamma 
infrastruktur ska utformas. 
Matematik: Flera utlysningar och anställningsärenden på gång. Institutionen har sitt årliga 
ledningsinternat nästa vecka och kommer då att diskutera förutsättningar för 2020. Sandra är med men 
nya prefekten Mats Boij håller i internatet.  
Tillämpad fysik: Flera rekryteringsärenden på gång. 

 
4) FFA-frågor 

Lanie rapporterar status för pågående befordringar, docenturer och rekryteringsärenden. 
Flera docentföreläsningar har genomförts sedan förra LG SCI. Ett biträdande lektorat har ej godkänts då 
man efterfrågat ett förtydligande om försörjningsplanen. Generellt sett fungerar anställningsnämnden bra. 
 

6) JMLA-frågor 
JMLA-gruppen centralt på KTH hade en träff förra veckan. De planerar att ge vissa utbildningar 
inom JMLA under nästa år.  
Anna och Lanie var inbjudna till ett möte med Q-SCI-nätverket där man diskuterade CV-mallen 
som uppfattades som svårifylld av olika skäl och kan därför vara ett hinder för kvinnor.   
CV-mallen följer inte internationell standard och borde istället skickas till fakultetskollegiet i 
syfte att revidera och ändra dagens dokument. Nätverket diskuterade även möjligheten att göra 
anonyma anmälningar. 
 



 
7) GA-frågor 

- Studenterna vid Civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och Farkostteknik är anmälda till en stor 
hälsoundersökning som ska göras under nästa år. 
- GA har haft möte för att diskutera rutiner gällande granskning särskild behörighet som ersatt rutinen för 
uppflyttning på termin då nya ladok inte stöttar terminsuppflyttning. Detta hanteras inte på ett enhetligt 
sätt över KTH. 
- Ämneslärarexamen har utvärderats av UKÄ och fick godkänd samt bra utlåtande om vad som behöver 
utvecklas. 
- Instruktion om programanalys kommer snart att skickas ut till PA. 
- Ny PA på gång för mastersprogrammet i Aerospace. Dessvärre var det bara en sökande. Den nya PA 
kommer att få i uppdrag att utveckla programmet som har mycket högt söktryck. 
- Mastersprogrammet i Marina system söker också ny PA. 
- Gunnar skissar på programmet för nästa GRU-internat till våren och hoppas på bra diskussioner. 
- GRU-ersättningsmodellen är skickad till ekonomerna och studierektorerna. Gunnar skickar ut även till 
prefekterna. 
- Webinariet den 2 december där Fredrik Lundell hade huvudrollen hade en del tekniska problem så 
endast 24 tittare såg detta online. Visningarna på youtube är dock uppe i 344 st.  
- Ett beslut om excellenta utbildningsmiljöer har fattats och det finns även pengar över till 
kvalitetsförbättringar. Ett amanuensprogram kommer ev att initieras för dessa medel. 
 

8) Information från studeranderepresentant 
Agnes Berg kommer troligtvis att efterträda Felix som studeranderepresentant i LG SCI. 
Studeranderepresentanterna har också haft ett möte med Anna, Gunnar och utvärderat formerna för 
studentinflytandet. 
 

9) FA-frågor 
Följande frågor diskuterades vid ett FUU-möte förra veckan: 
- Översyn av regelverket kring företagsdoktorander har inletts. SCI har ca: 25-30 industridoktorander av 
ca: 310 forskarstuderande med aktivitetsgrad överstigande 15-20 %. FA-SCI förde fram att detta är en 
bra möjlighet att finansiera avancerad tillämpad forskning samt skapa kontakter med industrin. 
Erfarenhet visar att om inte aktivitetsgraden för en industridoktorand är tillräckligt hög (säg >2/3) finns 
det en stor risk att det inte blir någon avhandling. 
- Kursutvärderingar för nivå 3 kurser kommer att utredas. FA påpekade att det är viktigare att säkerställa 
att kurserna examineras på ett seriöst sätt och att kurspoängen står i paritet med insatsen. 
- Program för plagieringsgranskningar diskuterades, t.ex. fördelar nackdelar med program som ”urkund” 
(KTH) och ”Turnitin”. Ev. byte kan vara aktuellt.  
- Uppdatering av eISP. En hel del av nuvarande problem skall enligt uppgift lösas före jul. Nya 
uppdateringar i linje med punkter som FA-SCI har lyft fram, diskuterades och läggs på önskelistan 
(summering av kurspoäng, kursnivå, redaktionella ändringar) 
 

10) Ledningens genomgång – miljörevisionen 
OH-bilder ligger i socialgruppen. 
 

11) Administrativa frågor 
- Helene tackade alla i ledningsgruppen för goda arbetsinsatser under 2019 och delade ut ”julgodis” till 
alla närvarande. 
- Avtalet med företagshälsovården Avonova löper ut vid årsskiftet. Ett nytt avtal är på gång och kanske 
kan vara på plats under januari.HR kommer att skicka ut information om detta. Ev pågående ärende vid 
Avonova fortsätter som vanligt efter årsskiftet. 
- EKO Seija gick igenom senaste bokslutssiffror för SCI-skolan från bokslutet 201911; Resultat +22.264 
tkr (varav GRU +16.674 tkr och FoFU +5.590 tkr). 
 

12) Information och anmälningar 
Rapporten om avfallshantering ligger i socialgruppen, likaså beslutet om satsningar på excellenta 
utbildningsmiljöer. 

 
Vid pennan  
Helene Rune 


