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CHE skolans utveckling under 2015
--------------------------------------------------------------------------------Jag hoppas alla har haft en lång och skön ledighet under helgerna och är tillbaka med nya krafter
inför ett spännande 2015.
Den 14 januari träffade jag rektor
för att diskutera vår skolas
utveckling under 2015. Högsta
prioritet är fortsatt att öka
antalet sökande till vårt
civilingenjörsprogram, Teknisk
kemi, och speciellt
förstahandssökande.
Vi behöver också arbeta vidare
med att öka rekrytering på
masternivå.
Det finns nu både en film och en
masterbroschyr på skolan som
kan användas när vi besöker
olika universitet och mässor.
Förstahandssökande och antal
nybörjare på avancerad nivå är
också exempel på mål som vi
har i vår utvecklingsplan som
sträcker sig till 2016 och vi
arbetar fortsatt vidare med
övriga mål inom områdena:
 Utbildning
 Forskning och
innovation, samverkan
 Karriärer
 Campusmiljöer och
administration
Under området Karriärer
poängterar rektor vikten av ett
fortsatt fokus på jämställdhet i
fakulteten.

Det gäller att vi breddar
rekryteringen till våra nya
tjänster och här blir
sökkommitténs arbete än
viktigare. Till vårt nästa
ledningsgruppsmöte har vi
bjudit in Vice rektor för
fakultetsutveckling Gustav
Amberg för att just diskuterar
hur vi bäst bedriver det
förberedande arbetet innan
nya tjänster lyses ut.
Vidare vill rektor att vi
fortsätter att arbetet med
långsiktig finansiering av
skogsrelaterad forskning som
ersättning för WWSC och
BiMac Innovation.

Skogsseminariet som jag skrev
om i förra Kemibladet är ett
exempel på en aktivitet som vi
nu kommer att följa upp under
mars månad genom att samla
Vd:arna för de stora
skogsbolagen med målet att få
dessa att tillsammans vilja öka
de externa forskningsmedlen.
Tidigare har vi också haft ett
uppdrag från rektor när det
gäller beläggningsgraden för
verksamheten i Greenhouse
Labs men vi kan glädjande
konstatera att vi mycket snart
har full beläggning och
möjligen en liten kö av företag
som vill komma in.
God fortsättning på det nya året!
Mikael Lindström, skolchef

Professor Christina Moberg utsetts till ordförande för
Kungliga Vetenskapsakademien, KVA
--------------------------------------------------------------------------------I december valdes Christina Moberg till det
treåriga förtroendeuppdraget att vara
akademiens preses, en titel som kommer från
latinet och betyder den som sitter framför och
det är precis vad hennes roll handlar om.
Preses är Akademiens främste företrädare och
dess ansikte utåt. En viktig del i uppdraget är att
verka för att stärka vetenskapernas roll i
samhället. Det är speciellt viktigt att påtala och
driva frågan om vikten av grundforskning säger
Christina, som till vardags är professor emeritus i
organisk kemi på KTH.
Stimulerande, roligt och hedrande, men också
mycket ansvarsfullt, säger Christina Moberg om
sin nya roll som hon tillträder den 1 juli.
Hon varnar för att Sverige riskerar att hamna på
efterkälken när det gäller banbrytande
grundforskning eftersom statsmakterna tenderar
att vilja fokusera forskningen på problem för
dagen, problem som ur ett vetenskapligt
perspektiv många gånger kan vara alltför
kortsiktiga.
I vetenskapens betydelse för samhället ingår just
detta att genom en gedigen grundforskning
identifiera framtida problem och genom nya
upptäckter bidra till lösningar. Där är Kungliga
Vetenskapsakademien röst mycket viktig i
samhällsdebatten, säger Christina Moberg.

Många upptäckter görs ibland av en
slump eller utan en speciell tillämpning
i åtanke, men är möjliga just för att
grundforskning är bred.
Förutom att företräda KVA såväl på
hemmaplan som internationellt ingår
en rad olika uppgifter i rollen som
ordförande, från att leda KVA:s arbete,
vilket innefattar så skilda uppgifter som
att utse Nobelpristagare i fysik och
kemi, till att stimulera intresset för
matematik och naturvetenskap i
skolan.

Pensionsinformationsträffar om din pension, SPV
------------------------------------------------------------------Tillsammans med Pensionsmyndigheten
informerar SPV om allmän pension och statlig
tjänstepension. Informationen vänder sig till
den som är statligt anställd och börjat fundera
på sin pensionering. Platserna är begränsade.

Anmälan och info på:
http://www.spv.se/Privatperson/Nyfiken-papension/Informationstraffar/

Helene Hedin, HR-ansvarig

Vår värdegrund
--------------------------------------------------------------------------------Här kommer ytterligare ett exempel på vad man som medarbetare respektive chef kan göra för att
vi ska efterleva värdegrunden.
Vi ska visa respekt och uppskattning genom att lyssna på varandra och uppmuntra våra
medarbetares engagemang, initiativ och självständiga tänkande.
Medarbetare: Lyssna på dina kollegor utan att avbryta. Uppmuntra till egna initiativ. Ge konstruktiv
kritik.
Chef: Visa att du menar allvar med detta genom att ge alla chansen att uttrycka åsikter och idéer.
Uppmuntra till engagemang. Låt alla komma till tals. Var konstruktiv i din kritik.

Lönerevisionen
--------------------------------------------------------------------------------Lokala förhandlingarna inför lönerevision 2014
är klara och KTH hoppas kunna betala ut nya
löner, justerade från 1 oktober 2014, i och med
aprilutbetalningen av löner.
Den här omgången kommer processen fram till
ny lön se lite olika ut, beroende på facklig
tillhörighet. För Saco-medlemmar genomförs
lönesättande samtal, där lön sätts i
överenskommelse mellan chef och
medarbetare. ST- och Seko-medlemmar erbjuds
traditionellt lönesamtal med central förhandling
och för oorganiserade medarbetare sätter
arbetsgivaren lön.

Bifogade pdf:er innehåller partsgemensam
information på svenska och engelska om
lönerevisionen. Mer information om KTHs
lönepolicy och bedömningsgrunder:
https://intra.kth.se/regelverk/personal/loneanstallningsformaner/kth-s-lonepolicy-1.29590

Skolchef och HR-ansvarig kommer senare den
här veckan att gå ut med mer information till
prefekter och avdelningschefer, t ex nivåer på
potter, viktiga datum och underlag till stöd i
processerna och alla bör inom kort få
erbjudande om lönesamtal om det inte redan
skett.

Hör gärna av er med frågor!

Doktorandstege och timarvoden är i skrivande
stund inte färdigförhandlade. Föräldralediga
ingår i revisionen, övriga tjänstlediga lönesätts i
och med eventuell återgång. En del
medarbetare har redan justerats till 2014 års
löneläge i och med ny/ändrad befattning.

Helene Hedin,
HR-ansvarig CHE

Partsgemensam KTHPartsgemensam
information lönerevision
information
20141210.pdf
lönerevision final2014_eng.pdf

CHE Miljöworkshop 17 mars 2015
Den 17 mars, kl.12-15 arrangerar CHE skolan en
Miljöworkshop för samtliga anställda.
Boka in datumet i din kalender!
Vi startar med en lunch som följs av presentationer i K1
och olika stationer runt om på skolan. En quiz med fina
priser utlovas. Workshopen kommer att hållas på engelska
En inbjudan kommer inom kort via email

Disputationer
…………………………………………………………………
Shoaib Azhar Extraction of Polymeric
Hemicelluloses from Spruce Wood
Tid: 2015-02-06 kl. 10.00
Plats: F3, Lindstedtsvägen 26
Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap
Handledare: Prof Mikael E Lindström

David Lindell, Process-microstructure-corrosion
interrelations for stainless steel
Tid: 2015-02-16 kl 10.00
Plats: F3, Lindstedtsvägen 26
Ämnesområde: Kemi
Handledare: Adj prof Rachel Pettersson

Robert Andersson Catalytic conversion of syngas
to higher alcohols over MoS2-based catalysts
Tid: 2015-02-06 kl 10.00
Plats: D2, Lindstedtsvägen 5
Ämnesområde: Kemiteknik
Handledare: UnivL Magali Boutonnet

Staffan Sjöström Droplet microfluidics for
directed evolution of biocatalysts
Tid: 2015-02-20 kl 10.00
Plats: Gard Aulan, AlbaNova
Ämnesområde: Bioteknologi
Handledare: Prof Helene Andersson Svahn

Beata Werne Solnestam, Interpreting the human
transcriptome
Tid: 2015-02-06 kl 13.00
Plats: Air and Fire, Gamma Building, SciLifeLab
Ämnesområde: Bioteknologi
Handledare: Prof Joakim Lundeberg

Mikael Ankerfors Microfibrilated cellulose:
Energy-efficient preparation techniques and
applications in papertopography
Tid: 2015-02-27 kl. 10.00
Plats: F3, Lindstedtsvägen 26
Ämnesområde: Fiber-och polymervetenskap
Handledare: Prof Lars Wågberg

