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Skolans nya arbetsordning
Den 1 april i år införde KTH en ny Besluts- och Delegationsordning,
som anger vem eller vilket organ som fattar beslut i olika frågor
och vilka frågor som kan delegeras vidare till en underlydande
person eller organ. Universitetsstyrelsen, rektor, det nyinrättade
fakultetsrådet, förvaltningschefen och skolcheferna har alla fått
sina väldefinierade beslutsbefogenheter i den nya besluts- och
delegationsordningen. Med risk för att texten blir lite lång tänkte
jag här sammanfatta de viktigaste följderna ur vår skolas perspektiv.
Rektor har till skolchefen delegerat beslutanderätten i samtliga frågor om skolans ekonomi som
ska fattas inom ramen för det årliga rektorskontraktet. Vidare alla beslut om personal, utbildning,
forskning, avtal och firmateckning samt allmän förvaltning. Skolchefen delegerar i sin tur vissa
frågor vidare till exempelvis grundutbildningsansvarig (GA) och forskarutbildningsansvarig (FA).
Det här innebär att skolchefen från 1 april fattar beslut i alla skolövergripande frågor där tidigare
skolans styrelse var beslutsfattande. Skolans styrelse har i enlighet med KTHs nya besluts- och
delegationsordning avskaffats och ersatts av ett strategiskt råd, som har en rent rådgivande uppgift. Hur den interna arbetsordningen med olika rådgivande organ ska se ut på vår skola har diskuterats vid olika tillfällen, bl a vid skolans senaste styrelsemöten. Skolans styrelse fattade ett beslut under sitt sista styrelsemöte (15 febr 2011) som i korthet innebär att tre rådgivande organ ska
verka på skolan, det strategiska rådet, skolfakultetsrådet och ledningsgruppen.
Strategiska rådet är rådgivande i skolövergripande frågor som t.ex. skolans organisation, utvecklings- och verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, riskanalys, GRU- och FoFu-frågor, budget,
bokslut och omvärldsanalys. När den nuvarande mandatperioden upphör sista december 2012
kommer nyval att ske inom skolan av fyra forskare/lärare, en representant för övrig personal, en
doktorand, en teknolog och tre externa medlemmar. Dekanen är ordförande och sammankallande. Strategiska rådet ska träffas ca två gånger per termin.
Skolfakultetsrådet föreslår bemanning av kurser (undantaget Teknisk basår och H-ingprogrammet),
följer upp kvalitetsarbetet inom GRU, och ger rekryteringsunderlag vid behov av nyanställningar.
Det består av dekan, prodekan, GA, FA, funktionsansvarig för fakultetsförnyelse, prefekterna,
samt en studeranderepresentant för grund- resp forskarutbildning. Ordförande är skolans dekan.
En beredningsgrupp kan förbereda ärendena. Dess sammansättning bestäms av skolfakultetsrådet. För närvarande ingår PA för kandidatdelen, för masterprogrammen samt för
H-ingprogrammen. Vidare ingår proprefekterna, den administrative chefen och GA, som är ordförande och sammankallande. Skolfakultetesrådet träffas ca 4-6 ggr per termin, i anslutning till
ledningsgruppens möten. Ärenden till skolfakultetsrådet skall skickas till dekanen senast två
veckor före nästkommande möte, vilket för vårterminen innebär sista inlämningsdag den 26 april
respektive 1 juni.

Ledningsgruppen är liksom tidigare i huvudsak ett diskussions- och informationsforum för all slags
operativa frågor. Det består av dekan, GA, FA, prefekterna, föreståndarna för IP-avdelningen
resp WWSC, representanter för vårt administrativa stöd samt en studeranderepresentant för
grund- resp forskarutbildning. Ledningsgruppen träffas ca 4-6 ggr per termin och med dekanen
som ordförande och sammankallande.
Dessutom finns några kompletterande organ, bl a den sedan tidigare inrättade Samverkansgruppen
med representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer. Gruppen är i huvudsak ett diskussions- och informationsforum för att uppnå en helhetssyn i personalpolitiken så att bl a arbetsmiljö, jämställdhets- och mångfaldhetsaspekter på bästa sätt integreras i verksamheten.
Det här innebär många rådgivande instanser och än fler möten, men utgör samtidigt en garant för
att viktiga frågor blir väl förankrade och allsidigt belysta innan dekanen fattar beslut.
Christofer Leygraf

Senaste nytt från Inger Odnevall Wallinder, ordförande i
nomineringsgruppen för ny dekan och prodekan vid CHE-skolan:
Vi är glada att kunna informera er alla om att professor Mikael Lindström, från
Fiber- och Polymerteknologi, är skolans kandidat till ny dekan.
Fyra potentiella kandidater till prodekan-rollen intervjuas för närvarande. Mer
information kommer framöver.
Vid nästa skolkollegium, onsdag 27 april från kl 12 i K1
presenteras kandidater till posterna som dekan och
prodekan

Skoldag 13 juni, på temat forskning och forskarutbildning!
Dagen kommer att innehålla posterutställning, gemensam lunch och
prisutdelning.
En jury, bestående av forskare/lärare och gymnasieelever, kommer
att bedöma postrarna, utifrån kvalitet och samhällsnytta.



Förlängt förordnande av vicerektor för fakultetsförnyelse och jämställdhet:
Rektor har beslutat att professor Gustav Ambergs förordnande som vicerektor för fakultets-förnyelse och jämställdhet skall förlängas till att gälla från och med 2011-04-01 och
till och med 2012-12-31. Omfattningen motsvarar 30 % av en heltidstjänst.



Rektor har beslutat att till ny prodekanus på skolan för teknik och hälsa, STH, utse professor Mats Ericsson för perioden 2011-04-01 till 2012-12-31.

Äntligen dags att ta de nyrenoverade lokalerna i hus 17 i bruk!
Idag påbörjades inflyttning i Kemitekniks ombyggnadsprojekt.
Tillämpad elektrokemi flyttar i etapp 1 in i de nyrenoverade lokalerna. Förutom ytskiktsrenovering, ny labbinredning och verksamhetsanpassning har de flesta gasflaskorna flyttats till gasförråd
i källaren. De flaskor som används lokalt kommer att stå i brandsäkra gasskåp på labb.

Distribution av centralgas från gasförrådet

Text och bilder: Ulla Jacobsson

Course in fire prevention, May 12
All employees at KTH are welcome to a course in fire prevention and how to
use a fire extinguisher.
The lecture will be in English.
When: Thursday May 12, at 09 sharp – 12 am. (coffee will not be served)
Where: Lecture hall B1, Brinellvägen 23
Lecturers : Stefan Wittberg from Storstockholms brandförsvar and Lena Edvardsson, KTH
The purpose of the course is to provide basic knowledge in fire prevention and how to react
properly in a fire situation at home or at work. You will practice how to use a fire extinguisher
and learn about KTH:s regulation of Systematic Fire Prevention.
Examples of what the course will cover:
 KTH:s regulation of Systematic Fire Prevention


The nature of fire



The first crucial minutes



Causes of fire



Fire prevention



Save - warn - alarm-how to put out the fire



Evacuation



Physiological behavior



Practice in how to use a fire extinguisher

Apply to lenaed@kth.se at the latest May 2.
Welcome!

Kommande disputationer…
Ingela Bjurhager: Cellwall structure effects on tensile properties of hardwood (Polymerteknologi)
Fredag 29 april, kl 13.00 i F3, Lindstedtsvägen 26
Handledare: Professor Lars Berglund
Houssine Sehaqui: Nanofiber networks, aerogels and biocomposites based on nanofibrillated cellulose (NFC)
from wood (Polymerteknologi)
Onsdag 27 april, kl 10.00 i F3, Lindstedtsvägen 26
Handledare: Professor Lars Berglund
Xanthias Karatzas: Rhodium diesel-reforming catalysts for fuel cell applications (Kemiteknik).
Fredag 29 april kl 10.00 i F3, Lindstedtsvägen 26
Handledare: Professor Lars J. Pettersson

Helena Bergenudd: Understanding the mechanisms behind atom transfer radical polymerization - exploring
the limit of control (Kemi med inriktning mot Kärnkemi)
Fredag 29 april kl 10.00 I K2, Teknikringen 28
Handledare: Professor Mats Jonsson
… och licentiatseminarier
Peter Viklund: High temperature corrosion during waste incineration- Charachterisation, causes and prevention
of chlorine-induced corrosion (Korrosionslära).
Fredag 8 april kl 13.00, Ytkemiska Institutet, Drottning Kristinas väg 51.
Huvudhandledare: Professor Christofer Leygraf.
Sofia Regnell Andersson: Tuning the Polylactide Hydrolysis Rate Without Introducing New Migrants
(Polymerteknologi).
Fredag 29 april, kl 13.00 i V3, Teknikringen 72.
Huvudhandledare: Professor Minna Hakkarainen.

Allra sist…

Man borde inte sova när natten faller på
Text: Jeremias i Tröstlösa
Musik: Gustaf Wennerberg

Man borde inte sova när natten faller på
för tänk då blänker stjärnorna högt uppe i det blå
Det är så tyst och stilla
att sova vore illa
Jag vandrar mina vägar
över slätt och genom skog
Och stjärnorna de följer mig
så sällskap har jag nog
Det sägs att de är tusen mil
och mer ändå från oss
Än brinner de med stadigt sken
Än flammar de som bloss
Som silver och kristaller
nu deras gnistor faller
Och en och annan flämtar till när hon har brunnit ut
Så faller hon då blir det som en strimma rök till slut
Man kan väl aldrig drömma så grant och underbart
som själva natten ter sig då stjärnor lyser klart
det är som om det höres en silver spel som rördes
Man borde inte sova när natten faller på
Man borde se på stjärnorna
man borde vara två
Nästa nummer publiceras i slutet av april
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