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Första veckorna som skolchef
Nu har jobbet börjat på riktigt. Det känns bra och jag hoppas kunna leva upp till Ert förtroende.
Under juni blev jag mer och mer involverad i frågor som rör skolchefsrollen under ledning av
avgående skolchef Christofer Leygraf vilket jag är mycket tacksam för. Vi har nu en ny besättning
på rollerna som vice skolchef: Professor Mats Jonsson och på GA (grundutbildningsansvarig):
Universitetslektor Susanna Wold och som FA fortsätter Universitetslektor Monica Ek. Mats och
Susanna kommer att presenterar sig och hur de kommer att arbeta i sina roller i kommande Kemiblad och vid Skolkollegier. Två av våra institutioner har nu också nya prefekter: Professor Mats
Johansson (FPT) och Professor Tore Brink (Kemi). Jag vill passa på att önska alla lycka till i de
nya rollerna.
Det har varit intensiva veckor med mottagning av de nya studenterna och KTHs utbildningsutvärdering Education Assessment Exercise (EAE). Om vi börjar med mottagningen slås jag av
den entusiasm alla känner och dagen med de nyantagna på Bosön som i år var den 16 augusti, är
ett mycket bra exempel. Tack till Marie Larson och Sara Naumann som ligger bakom iden. Läs
gärna mer om dagen i Campi - och se några bilder från dagen längre fram i Kemibladet. Nu hoppas vi på att behålla den positiva stämningen genom första årskursen med de aktiviteter som är
planerade, då vi vet att studenternas motivation just
under första året sviktar.
Sista delen i EAE var besöket den 25 augusti av en
internationell panel som genomförde intervjuer med
skolledning, programansvariga, lärare och studenter. Vi
visade också vårt nyrenoverade kurslabb, se bild nedan, för att understryka hur viktigt vi tycker det är med
labbmoment i våra kurser. Det blev en mycket positiv
dag med bra diskussioner och mitt slutintryck var att
de tyckte att vi ska var mer stolta över den utbildning
vi ger på Skolan för Kemivetenskap än vad som förmedlas i olika sammanhang.

Bilden: Mats Jansson visar kurslabb för EAE-panelen

Dagen efter fick vi tillsammans med KTHs ledning en kort dragning av de preliminära slutsatserna. Panelen hade valt att redovisa både CHE och BIO tillsammans varför det just nu är svårt att
veta vad som kommer att stå i rapporten som ska vara klar den 14 september. Men de poängterade studentattraktion och studentmotivation som två viktiga områden för CHE att arbeta vidare
med. Slutligen stort tack till alla som bidrag på ett mycket positivt sätt till hela EAE arbetet och
nu ser vi fram emot rapporten.
Mikael

Föreläsning med vår gästprofessor Mingdi Yan:
Fredagen den 16 september, kl 12, i sal K2 (Teknikringen 28) håller Mingdi
Yan, gästprofessor i nanomaterialkemi hos Olof Ramström, en föreläsning för
CHE-skolans anställda. Här följer en kort presentation av Prof Yan:
Mingdi Yan obtained her B.S. degree in Polymer Physics from the
University of Science and Technology of China (USTC) in 1988. After
receiving her Ph.D. in Organic Chemistry in 1994 from the University
of Oregon, she took a position at Ikonos Corporation focusing on
developing chemical sensors. She was professor of Chemistry at Portland State University (19982011), guest professor at the Department of Materials, ETH Zurich (2006-07), and is currently
professor of Chemistry at the University of Massachusetts, Lowell. Her research interests include
surface and interface science, glyconanomaterials, microarrays, and nanofabrication.

Välkomna på CHE-skolans första skolkollegium hösten 2011:
Torsdag den 8 september, kl 11.30-13.00, K1, Teknikringen 56.
Smörgås serveras från kl 11.30, därefter dekaninformation m m från kl 12.
Information om dagordning kommer senare.

To all CHE PhD students:
Welcome back to a new semester, I hope you all have had a nice summer.
If you need any support with your studies, you can meet me at Vera Jovanovic´s office at
Teknikringen 42 (entrance through Teknikringen 48), preferably Mondays after 10 a m.
If you think you need more time, please send me or Vera an e-mail and we book a meeting.
/Monica Ek
Director of Doctorial Studies, School of Chemical Science and Engineering

Monica Ek
Director of Doctoral Studies, CHE
monicaek@kth.se

Vera Jovanovic
Adm of Doctoral Studies, CHE
vera@kth.se

Utbildning i förebyggande brand den 8 sep mars; teori
och praktik
I samband med Farkost och Flyg erbjuds övriga anställda i mån om plats att
delta i en utbildning i förebyggande brand, teori 2.5 timmar med efterföljande
praktik att hantera handbrandsläckare.
Torsdagen den 8 september kl 13.00 – ca 16.00 (Ingen fika serveras)
Plats: Sal B1, Brinellvägen 23
Föreläsare:
• Stefan Wittberg, Brandmästare, Stockholms brandförsvar.
• Lena Edvardsson, KTH
Kursen ger oss goda kunskaper i förebyggande brand samt kunskap om
rätt agerande vid en brandsituation såväl i hemmet som på arbetsplatsen.
Kursen innehåller bl. a:
•
KTHs systematiska brandskyddsarbete
•
Film om brandförlopp i ett diskotek
•
Den första viktiga insatsen
•
Brandorsak
•
Rädda - varna – larma - släck
•
Brandförlopp
•
Utrymning
•
Psykologiskt beteende
•
Kursen avslutas med att släcka brand med handbrandsläckare (enbart kolsyra)

Språk: svenska
Anmälan till:
Lena Edvardsson, lenaed@kth.se senast torsdag 1 september 2011. Antalet platser är
begränsat och Farkost och Flyg har företräde. Bekräftelse skickas ut.

Välkomna!

Sara Naumanns bilder från kick-off för programmen Kemivetenskap, Kemiteknik och Bioteknik på Bosön 16 augusti.

KTH har en ny föreskrift om regler för undervisningssituation – ljudupptagning, fotografering
och filmning samt störande av föreläsning. Föreskriften kommer att införas i KTHs regelsystem
på webben som internföreskrift nr 10/2011:

Seminarier i utvecklings- och lönesamtal
1 september kl 13-16 för chefer med personalansvar (svenska)
7 september kl 9-12 för medarbetare, STH Flemingsberg (svenska)
7 september kl 13-16 för chefer med personalansvar, STH Flemingsberg (svenska)
15 september kl 9-12 för medarbetare, KTH Campus (engelska)
15 september kl 13-16 för chefer med personalansvar, KTH Campus (engelska)
20 september kl 13-16 för chefer med personalansvar, KTH Campus (svenska)
21 september kl 9-12 för chefer med personalansvar KTH Kista (svenska)
22 september kl 9-12 för medarbetare, KTH Kista (svenska)
29 september kl 13-16 för medarbetare, KTH Campus (svenska)
Kontakta Ulla Schött för ev frågor.

Vi har en ”Mat på Jobbet”-automat på Teknikringen 56, plan 5.
Här kan du köpa lunch – sallader, färdigrätter, frysta rätter, godis, dricka
eller glass.
Du kvitterar ut ett ”Mat på Jobbet”-kort genom att fylla i ett debiteringsmedgivande, antingen via kontokoppling (autogiro), e-faktura eller
pappersfaktura. Det du handlar i automaten debiteras månaden efter via
valt betalningssätt. Kortet är helt avgiftsfritt.
Du kan kvittera ut ditt ”Mat på Jobbet” kort hos Mia Hjertén, Teknikringen 56, plan 5 rum 557, tel 8747, mahjer@kth.se

Spring i benen?
I torsdags, den 25 augusti, anordnades Bellmansstafetten
2011 vid Stora Skuggan. Det var ett jättejippo med 1 542
lag, som genomförde loppet.
IP (Ingenjörspedagogiska avd) anmälde tidigt ett lag, som
i sista stund kompletterades. Laget bestod av Cia, Ulla,
Ingemar,
Carina och Catharina, som sprang i nämnd ordning.
Alla sprang de 5 kilometrarna över förväntan och sluttiden blev 2.21.31.
Vem utmanar detta gäng nästa år?
/Ulla Jacobsson

Avtackning!
Den 12 augusti hölls en uppskattad lunchbuffé för studerande och anställda vid Fiber- och Polymerteknologi, där den förra prefekten Mikael Lindström avtackades. Tal, där bl a Mikaels goda
ledar- och karaktärsegenskaper nämndes, hölls av Mats Johansson, vår nye prefekt och Ants
Teder, professor em. Våra förväntningar på vår nye skolchef och på vår nye prefekt är mycket
positiva!

/Mona Johansson

Kommande disputation…
Sofia Målberg: Macromolecular synthesis of functional degradable aliphatic polyesters and
porous scaffold design (Polymerteknologi)
Torsdag 22 september kl 13.00 i F3, Lindstedtsvägen 26.
Handledare: Professor Ann-Christine Albertsson
… och licentiatseminarium
Mauro José Castanho Claudino:
Thiol-ene coupling of renewable monomers: At the forefront of biobased polymeric materials (Polymerteknologi)
Fredag 30 september kl 14.00 i K1, Teknikringen 56.
Huvudhandledare: Professor Mats Johansson

Allra sist…
Tomtebloss av Cornelis Vreeswijk
Min älskling är som ett tomtebloss,
som ett tomtebloss lättantändlig.
Hon brinner hett när hon sprakar loss.
Min älskling är som ett tomtebloss,
som ett tomtebloss lättantändlig.
Som en mila röd är min älsklings glöd,
men ingen glöd är oändlig.
Kallt är det för kolaren när milan är död.
Min älsklings glöd är så röd, så röd,
men ingen glöd är oändlig.
Min älskling är som ett tävlingslopp
där ingen av oss kan vinna,
där ingen hinner den andre opp.
Min älsklings älskog är ett tävlingslopp
där ingen av oss kan vinna.
Ja, kärleken är som ett tomtebloss,
som ett tomtebloss lättantändlig.
Den brinner röd när den drabbar oss.
Min själ, jag är som ett tomtebloss
och ingen glöd är oändlig.

Redaktör: hhedin@kth.se
Bidrag mottaget tacksamt!

