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Målen tre år 
framåt klara
Forskningsvolymen ska öka inom profil-
områdena,  fler utbildningsprogram ska 
projektbaseras och tillgången på avancre-
rade utbildningsprogram ska öka. Detta är 
tre beslut för framtiden som högskolesty-
relsen fastslog 17 februari.

Ledaren och sid. 3

Tänker skapa  
mer forskning
Bo Söderberg heter E-institutionens nye 
prefekt. Han är också fembarnsfar, drag-
spelare och professor och ska försöka ska-
pa större forskningsmöjligheter åt andra.

Sid. 5

Fem lärosäten i 
stort samarbete
Tre högskolor och två universitet kan mer 
om man samarbetar i stället för att kon-
kurrera. Avtalet för Penta Plus har skrivits 
under och arbetet börjat på alla plan.

Sid. 6 och 7
HiG:s nya bibliotekbygg-
nad har nominerats till Stora 
Samhällsbyggarpriset, den 
svenska byggbranschens 
prestigfyllda utmärkelse.
De utvalda 15 projekten, 
som ska visa framgångrikt 
samarbete mellan olika ak-
törer, kommer att publiceras 
i en specialutgåva av bygg-
branschens tidning Byggin-
dustrin, kallad Årets Byg-
gen 2005. Vinnaren koras 
30 maj.
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rektor Leif Svensson

Mot nya djärva mål!

Vart tredje år antar vår styrelse 
mål för den kommande treårs-
perioden och nu är det dags 
igen. Vid styrelsens möte den 
17 februari togs ett beslut om 
målen för 2006 – 2008. Bakom 
det slutliga förslag som togs av 
styrelsen ligger en omfattande 
diskussion och ett stort förank-
ringsarbete. Ledningsgruppen 
har ägnat mycket tid åt diskus-
sionen och förankringen har 
skett med studentkåren och vid 
institutionerna och avdelning-
arna – inte minst i samband 
med mina möten med institu-
tionerna.

Vad innebär målen? Utgör de 
bara en byråkratisk konstruk-
tion, utan betydelse för en-
skilda lärare och medarbetare 
som kanske inte heller upplever 
någon delaktighet i målens for-
mulering? För att inte tala om 
studenterna. Vilken är deras roll 
och hur kommer de att påverkas 
av målen? Vad innebär målen 
för vår omvärld, för samhälle, 
näringsliv och den stora allmän-
heten? Är de överhuvudtaget in-
tressanta?

Mina erfarenheter är att det är 
oerhört svårt att engagera alla 
eller ens ett flertal i måldiskus-
sioner. Jag har därför blivit po-
sitivt överraskad av debattviljan 
vid flera av institutionsmötena. 
I vår högskolevärld finns fort-
farande ett jämförelsevis stort 
utrymme för intern demokrati. 
Det är en styrka för vår högsko-
la att många medarbetare ställer 
upp i nämnder, styrelser och råd 
och i debatter om strategiska 
frågor. 

Om man jämför de mål som 
ställdes upp för åren 2003-2005 
med utvecklingen ser man att 
målen inte glömts bort utan va-
rit viktiga ledfyrar för att styra 
mot framtiden. Man kan natur-
ligtvis invända, att det inte är 
formuleringen av målen som är 
det primära. Om diskussioner 
och förankring fungerat väl, är 

formuleringen bara ett uttryck 
för en gemensam vilja i vår or-
ganisation med hänsyn till vår 
roll i samhället. Även om det 
är så, har processen varit viktig 
med alla de dialoger och diskus-
sioner som lett fram till det ge-
mensamma uttrycket.

Bakom målen finns den lång-
siktiga visionen att Högskolan 
skall bli ett universitet. Att göra 
visionen verklig är inte bara en 
fråga om Högskolans utveck-
ling utan också i hög grad be-
roende på högskolepolitiken. I 
dagsläget är det inte realistiskt 
att tro att visionen förverkli-
gas under de närmaste tre åren. 
Ändå har visionen påverkat de 
mål som ställts upp.  Universi-
tetsvisionen är ju inte en fråga 
om status utan om kvalitet, om 
att utnyttja våra och regionens 
resurser och om att fortsätta de-
mokratiseringen av den högre 
utbildningen. 

Några av målen rör främst 
grundutbildning. Målet God 
utbildningskvalitet får en kon-
kretisering i kvalitetsutveck-
lingsprogrammet som kom-
mer att läggas fast senare i vår. 
Målet Fler projektbaserade 

utbildningsprogram bygger på 
framgången med den projektba-
serade utbildningen och intres-
set för, och beredskapen inför, 
utbildningsformen som visats 
från många håll inom Högsko-
lan. Målet Ökad samverkan i 
anslutning till projektbaserad 
utbildning är avsett att göra 
utbildningarna mera anpassade 
till näringsliv, samhälle och ar-
betsmarknad. Ett övergripande 
mål handlar om entreprenör-
skap: Främja förnyelse i all 
verksamhet. Syftet är mycket 
brett; hela vår organisation och 
verksamhet skall präglas av en-
treprenörskapstanken.

Ett mål som spänner över både 
grundutbildning och forskarut-
bildning är Ökad tillgång till 
utbildning på avancerad nivå 
och forskarnivå för studenter-
na. Detta är ett viktigt inslag i 
demokratiseringen av högsko-
leutbildningens högre nivåer. 
Samverkan med andra lärosäten 
är viktig för att nå detta mål och 
bör också ge oss goda möjlighe-
ter att behålla och stärka kom-
petenser och forskningsmiljöer. 

Målet Stärkt profilering är 
kopplat till våra profilområden. 
Vi som andra – till och med 
de stora universiteten – måste 
inse att vi inte kan syssla med 
allt. Utbildningsutbudet måste 
vara brett för att tillfredsställa 
studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov. Där-
utöver bör vi satsa på utbild-
ningar i anslutning till våra pro-
filområden inom forskningen. 
Profileringen av vår forskning 
bör också stärkas. Närliggande 
är målet Ökad forskningsvo-
lym inom profilområdena som 
är avsett att styra mot vår uni-
versitetsvision men som också 
innebär en kvalitetssatsning och 
bättre möjligheter att dra in ex-
terna medel.

Med målen framför oss går vi 
nu mot en spännande tid av för-
nyelse och utveckling.

Visionen tre år framåt

Visionen om att Högskolan 
skall uppnå universitetssta-
tus ligger fast. Den senaste 
forskningspolitiska propo-
sitionen och signaler från 
departementet gör dock att 
strategin att nå dit ändras 
något – åtminstone för den 
närmaste treårsperioden. 
Fram till 2008 är ambitionen 
att utvecklas i riktning mot:

”Ett universitet med stark 
profil som erbjuder projektba-
serad utbildning på grundnivå 
i samverkan med regionen/ar-
betsmarknaden och avancerad 
utbildning och forskarutbild-
ning i samarbete med andra 
lärosäten.”

Det beslutade högskolesty-
relsen vid sitt möte 17 februari. 
Samtidigt antog styrelsen sju 
övergripande verksamhetsmål 
som ger mer konkretion åt vi-
sionen. Mot varje mål svarar 
några så kallade indikatorer 
som kommer att användas vid 
den årliga uppföljningen.

� Ett första mål är ökad forsk-
ningsvolym inom profilom-

rådena. Jämfört med andra re-
gionala högskolor har Högsko-
lan redan en stor volym mycket 
tack vare att forskning om 
byggd miljö och belastnings-
skador tillkommit. Strävan mot 
universitetsstatus motiverar en 
fortsatt expansion. Framför allt 
gäller det för Högskolans fors-
kare att framgångsrikt kunna 
konkurrera om externa medel. 

2Grundutbildningen har en 
mer framskjuten plats i de 

nya målen. Det tar sig bland 
annat uttryck i målet om fler 
projektbaserade utbildningspro-
gram. Tre ingenjörsutbildningar 
med denna inriktning startade ht 
2005. Vid sidan av andra fram-
gångsrika pedagogiska metoder 
har just denna därefter väckt po-
sitivt intresse. Utmärkande för 
utbildningen är att studenterna 

under en stor del av studietiden 
får kontakt med den så kall-
lade verkligheten, bland annat 
genom att genomföra projekt 
tillsammans med företag, myn-
digheter och organisationer. 

3Ett anslutande mål som rör 
tredje uppgiften är därför 

ökad samverkan i anslutning till 
projektbaserad utbildning.

4Högskolan har fortfarande 
inte tilldelats vetenskaps-

område. Därför är det viktigt 
att på annat sätt kunna erbjuda 
regionens studenter de högsta 
utbildningsnivåerna. Ett mål är 
därför ökad tillgång till utbild-
ning på avancerad nivå och på 
forskarnivå för studenterna. 
Det gäller att på ett systema-
tiskt och strategiskt sätt utvidga 
samarbetet med universitet och 
med högskolor som har veten-
skapsområde. Samarbetet siktar 
inte enbart på forskarutbildning 
utan också på magisternivån 
och den kommande masterni-
vån. När det gäller masternivån 
kan Högskolan också söka egen 
examinationsrätt.

5En grundläggande förut-
sättning för att Högskolan 

skall bli framgångsrik i sina 
utvecklingsambitioner är att 
kvaliteten i grundutbildningen 
är pålitlig. God utbildnings-
kvalitet är därför ett av målen. 

Detta förutsätter ett effektivt 
kvalitetssäkringssystem och ett 
framgångsrikt kvalitetsarbete. 
Ambitionen kommer att bli ett 
viktigt inslag i det kvalitetsut-
vecklingsprogram som just nu 
arbetas fram. 

6ett mål som förespråkats 
inte minst i styrelsens dis-

kussioner om de framtida må-
len är stärkt profilering. När 
det gäller forskningen gäller 
det att utveckla och spetsa 
de profilområden som nämn-
derna har arbetat fram. Också 
grundutbildningen skall profi-
leras samtidigt som regionens 
utbildningsbehov tillgodoses 
genom ett brett utbud. En rim-
lig ambition är att utveckla 
fler spetsprogram, det vill säga  
framgångsrika program som an-
sluter till starka profilområden 
inom forskningen och blir något 
av kännetecken för Högskolan. 
Ansvaret ligger här på Högsko-
lans tre nämnder för forskning 
och utbildning

7Det sista målet ger i ett ut-
vecklingsperspektiv uttryck 

för ambitionen att främja för-
nyelse i all verksamhet (entre-
prenörskap). Det svarar mot ett 
ganska påtagligt stråk i höstens 
måldiskussioner som handlade 
om entreprenörskap i en vidare 
mening. Att erbjuda fler kurser 
med entreprenörsinriktning till 

studenterna kan vara en åtgärd. 
Insatser för personalutveckling, 
exempelvis i form av semina-
rier och kurser med inriktning 
mot förnyelse kan bli aktuella. 
Målet är jämfört med de övriga 
vagt formulerat och förutsätter 
utvecklingsinsatser av olika 
slag.

Diskussionen om hur de nya 
målen skulle utformas pågick 
under hela hösten i flera olika 
grupperingar. Måldokumentet 
för 2006-2008 finns i sin helhet 
tillgängligt på Högskolans hem-
sida under ”Styrdokument”.

Marianne Wiktorin 
Planeringschef

Bugdeten bättre än 
man räknat med

Resultatet för 2005 visade sig 
bli bättre än man budgeterat. 
Alla uppdrag är fullgjorda utom 
två och utvecklingen är god.

Så sammafattas tillståndet för 
HiG i årsredovisningen. En om-
slutning på 455 miljoner kronor 
och kostnader på 466 miljoner 
ger utfallet 9,8 miljoner kronor 
back. 

– Men det är ingen hög siffra 
och mindre än vi hade budge-
terat för, säger kanslichef Hans-
Gunnar Johansson.

Det största tappet gjorde 
grundutbildningen inom natur-
vetenskap och IT vilket medfört 
uppsägning av personal.

Förlusten täcks av sparat 
myndighetskapital som efter 
detta ändå uppgår till 30 miljo-
ner kronor.

Detta år kommer studentkul-
len att öka och man föreslår sta-
ten att öka utbildningsuppdraget 
med 200, 600 och 1000 helårs-
studenter under respektive år 
2007–2009.

Målen i korthet

Ökad forskningsvolym inom profilområdena
Fler projektbaserade utbildningsprogram
Ökad tillgång till utbildning på avancerad nivå och   

 forskarnivå för studenterna
Ökad samverkan i anslutning till projektbaserad   

 utbildning
Stärkt profilering
God utbildningskvalitet
Främja förnyelse i all verksamhet (entreprenör-  

 skap)
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Kvinnor är ofta äldre än män 
när de får en hjärtinfarkt. De 
har mer fysiska och psyko-
sociala besvär och är oftare 
ensamstående. 
Få studier har undersökt för-
ändringar över tid angående 
hur kvinnor och män hante-
rar sin situation samt vilket 
socialt stöd och livskvalitet 
de upplever sig ha efter en 
hjärtinfarkt.  

Redan som chef för hjärtinten-
sivvårdsavdelningen vid Gävle 
sjukhus, lade Marja-Leena mär-
ke till att kvinnor hade svårare 
än män att beskriva symptom 
och besvär.

Det kunde medföra att de 
hade svårare att bli förstådda 
eller trodda.

ForMulär och intervjuer

Sextio kvinnor och 88 män 
har fyllt i frågeformulär vid tre 
tillfällen (1, 4 och 12 måna-
der) efter hjärtinfarkt om hur 
de hanterar sin hjärtsjukdom, 
tillgängligt socialt stöd och 
upplevd livskvalitet. Dessutom 
har 20 kvinnor och 19 män ur 
studiegruppen cirka 6 månader 
efter hjärtinfarkten fått berätta 
med egna ord om hur de han-
terar problem relaterat till sin 
hjärtsjukdom, vilket stöd de har 
och hur de ser på sin framtid. 

– Intervjuerna har skett i 
deras hemmiljö för att skapa 
största möjliga trygghet. Jag är 
lite förvånad över hur mycket 
av sina liv de delgett mig. Jag 
har varit intresserad av hur de 
hanterat sina liv tiden före och 
efter infarkten, hur de upplevt 
sjukhustiden, tiden hemma, ef-
tervården och vad de haft mest 
hjälp av.  

Positivare syn På livet

Överraskande nog finns där per-
soner som upplevt att infarkten 
inverkat positivt på deras liv.

– Den har gett dem en tving-

ande anledning att förändra sin 
livshållning. Till exempel att ge 
sig själva mer uppmärksamhet 
eller att ändra om sina kost- och 
motionsvanor och därigenom 
fått bättre livskvalitet, orkat 
mer och känt sig bättre än innan 
infarkten.

stöd Från barnbarn

Det sociala stödet har fler kvin-
nor än män upplevt från barn-
barn och personal inom kyrka 
medan fler män å sin sida har 
upplevt stöd från sin partner. 
Uppföljningen av en infarkt be-
står bland annat av erbjudande 
av könsblandade gruppträffar 
i sjukhusets regi. Innehållet är 
mest baserat på information om 
livsstilsförändringar och fysisk 
träning så kallad "hjärtgympa". 
Detta upplevs som positivt av 
kvinnor medan männen hellre 
vill träffa personal enskilt.

Många undviker att delta av 
olika orsaker, långa resor, tids-

brist, vill inte tänka på infarkten, 
vill inte delta i gruppaktiviteter 
eller parkeringsproblem.

– Det tyder på att det kunde 
vara bra att testa kommunal 
eftervård närmare patienterna 
som komplement till den som 
landstinget ger. Man bör även 
ge större möjligheter för pa-
tienterna själva att välja form. 
Hänsyn är viktigt, säger Marja-
Leena.

En annan slutsats är att de 
första fyra månaderna efter en 
hjärtinfarkt är väldigt viktiga. 
För både män och kvinnor öka-
de den hälsorelaterade livskva-
liteten mest under denna tid för 
att sedan kvarstå på samma nivå 
ännu efter ett år.

– Det finns även de som inte 
vill delta i rehabiliteringspro-
gram alls. I dessa fall är det 
viktigt att försöka ta reda på or-
saken till detta.

Undersökningen visar:

• Tre sätt att hantera sin si-
tuation kunde urskiljas 
• Många ville komma till-
baka till ett "normalt" men 
omdefinierat liv. Andra fann 
ett bättre sätt att leva
• Några upplevde mest ne-
gativa konsekvenser av sin 
hjärtinfarkt
• Första månaden efter hjärt-
infarkt tycks vara en sårbar 
period, speciellt för kvinnor 
(använde mer undvikande 
och stödjande hanterings-
sätt och skattade lägre livs-
kvalitet) 
• Både kvinnor och män 
hanterade sina fysiska pro-
blem bättre över tid
• livskvaliteten ökade för 
både kvinnor och män un-
der första 4 månaderna och 
kvarstod sedan på samma 
nivå vid �2 månader

Marja-Leena Kristofferzon disputerade den 17 februari med sin avhandling om hur människor hanterar sin situa-
tion från datum för en hjärtinfarkt och ett år framåt. Den kan vara en god hjälp för eftervårdsplaneringen.

Avhandling:

Marja-Leena har belyst eftervården
Bo Söderberg  

– ny prefekt på E-institutionen
– Jag är nog bredare än jag är 
djup. Det är väl inget man får 
eller borde säga i en akade-
misk miljö. Men så är det.

Detta bjuder E-institutionens 
nye prefekt på. Han heter Bo 
Söderberg, är professor i fast-
ighetsekonomi och har lättare 
att karatärisera en fastighets 
tillgångar än sig själv. Det in-
ledande omdömet gäller heller 
inte kroppsligen HiG:s längste 
och smalaste prefekt.

Han sitter ännu i det rum han 
tilldelades när han började på 
Högskolan i Gävle i september 
2004. Fram till dess hade han 
arbetat på KTH i tjugo år. Först 
som adjunkt.

– Men sedan hände allt fort, 
jag satte igång med forskningen 
och blev lektor och sedan docent 
och tyckte att det var dags att 
söka mig vidare. Det blev Hög-
skolan i Gävle där jag därefter 
upplevt en annan atmosfär. 

bra alternativ

Här är det mer avslappnat, man 
är justa arbetskamrater och job-
bar tillsammans. En liten hög-
skola är ett bra alternativ om 
man vill fortsätta karriärstegen, 
tänkte han, men fick inte profes-
sorstiteln förrän senare. Den är 
heller inget han går och sträcker 
sig av. 

– Man är ju samma lärare i 
alla fall.

 Kanske är han för mycket 
jämtlänning för det. Eller för 
mycket "dragspelsägare". 

– Egentligen lärde jag mig 
spela piano i kommunala mu-
sikskolan i Östersund. Sedan 
blev det också horn. Men när 
jag kom till ktH fanns ett 
dixielandband som behövde 
förstärkning så då köpte jag ett 
dragspel, säger han och förkla-
rar att djungeln av små runda 
knappar sitter efter ett speciellt 
mönster som gör det lätt att 
hitta. 

Ingen icke-dragspelare tror 
honom men pianostudier un-

derlättar förståelsen.
Favorit är Nisse Lind, svensk 

jazzdragspelare på 30-talet, lik-
som Franska Hotkvintetten och 
musik i den zigenske gitarristen 
Django Reinhardts anda.

sPike jones

Förutom dixiebandet blev det 
studentorkester och Spike Jo-
nes-musik, som kan karakteri-
seras som ett myller av minuti-
öst planerat musikalisk humor, 
ett slags tonernas splatter som 
verkligen kräver disciplin av 
utövarna. 

Bo blir så entuiasmerad av 
dragspelspratet att det känns 
oviktigt att fråga honom om 
hans fritidsintressen.

I Gävle har han i alla fall inga 
alls.

– eftersom jag fortfarande 
bor i Stockholm och vecko-
pendlar är jag på Campus i stort 
sett dygnet runt, jag gör ingen-
ting annat i Gävle och har i stäl-
let fyradagarsvecka. 

tillträde till ruMMen

Att som professor jobba som 
prefekt – är inte det lite slöseri 
med resurserna?

– På ett sätt kan det nog ses 
som slöseri att inte forska. På ett 
annat sätt tror jag det kan vara 
bra. Det ger mig tillträde till 
rummen där besluten fattas och 
därmed yttranderätt. Då kanske 
jag kan göra det lättare för flera 
andra att forska.  

– Det är så jag vill att insti-
tutionen ska utvecklas, mot mer 
forskning. Men något annat 
vägbyte räknar jag inte med och 
jag har inget behov att utmärka 
mig. Men man kan inte bara gå 
och ha synpunkter utan att kliva 
fram när det behövs. 

karaktärsskillnad

Han säger sig också se en skill-
nad mellan karaktärerna på 
KTH och HiG.

– kanske framför allt genom 

att det här finns bättre samar-
bete mellan de tre ämnesav-
delningarna och i allra högsta 
grad råder ett kollektivt styre på 
institutionen som kan bli ännu 
större när den planerade omlo-
kaliseringen som den ser ut nu, 
blir av. Det är ju inte enbart jag 
som tar besluten, det gör vi till-
sammans. Fast jag kanske kan 
medverka till att höja den veten-
skapliga statusen något.

rätt så bra

Till prefektjobbet behövs admi-
nistratörsläggning. Bo Söder-
berg ser sig besitta en "hyfsat 
god" sådan. Han säger sig också 
var "rätt så bra" på att författa 
skrivelser och "rätt så bra" på att 
hålla ordning. Det kan mycket 
väl vara den jämtländska försik-
tighetsprincipen som märks, det 
låter snarare som en underdrift 
än en överdrift. 

högst tre år

Men faktum är att några kar-
tonger fortfarande står oupp-
packade ungefär mitt på golvet 
efter två och ett halvt år i det 
lilla rummet i hus 11. Om man 
vill kan man säga att det var 
framsynt att låta dem vara. Han 
flyttar snart in i ett större rum. 
Och där kanske han inte heller 
blir sittande så länge.

Hur lång tid lokalförändring-
arna än tar, blir det inte längre 
än tre år, så långt som prefekt-
förordnandet är.

Det blir inte längre?
– Nej, det blir det inte. Det 

finns så många instrument att 
pröva eller lära sig spela.

ove Wall

Bo Söderberg är profes-
sor i fastighetsekonomi 
och E-institutionens nye 
prefekt. Han är gift fem-
barnsfar som veckopend-
lar från Stockholm och 
gärna spelar dragspel.  



Högaktuellt6 Högaktuellt 7 

Penta Plus:

Bättre kvalitet och utbud – billigare
Skogen och järnet har under 
århundraden sörjt för livet 
och industrin i ett bälte tvärs 
över Sverige. I området om-
fattande hela södra Norrland 
och norra Svealand har indu-
strier verkat och samverkat. 
Egentligen är det konstigare 
att fem akademiska lärosäten 
inte gjort detsamma tidigare. 

Nu har det i alla fall hänt. Rek-
tor leif Svensson vill inte direkt 
kalla det unikt, men samarbetet 
är, och ska bli, omfattande. 
unikt kan det vara så till vida att 
samarbetet rör nästan alla olika 
delar av högskolornas och uni-
versitetens verksamheter, även 
den administrativa.

hoPPFullhet

Fyra arbetsgrupper ska bildas; 
en för dekaner och motsva-
rande, en för prefekter, en för 
samverkansansvariga och en för 
förvaltningschefer. 

– Det finns anledning att 
vara hoppfull om att detta ska 
vara fruktbart och leda till att 
vi blir mer effektiva, kan spara 
pengar och kan erbjuda studen-
terna bättre utbud än i dag. Och 
framför allt bättre forsknings-
verksamhet, säger rektor Leif 
Svensson.

starkare Forskning

Men att samarbetet skulle öka 
den totala summan beviljade 
forskningsmedel tror han inte.  

 – Men de närmare kontak-
terna mellan lärosätena kan bi-
dra till att skapa starkare forsk-
ningsmiljöer och även utveckla 

och bredda samverkan med nä-
ringslivet.

– Vi representerar fem läro-
säten i en region med ungefär 
samma typ av näringslivspro-
blem, med samma stora pro-
duktivitet men med lägre sys-
selsättning. Det är alltså inte 
tillväxten som är problemet 
utan arbetslösheten.

integreras i allt

Penta Plus har pågått några år 
med ett lokalkontor i koppar-
berg. Detta kontor ska nu av-
vecklas och verksamheten ska 
integreras i varje lärosätes ar-
bete.  Ramavtalet säger att man 
ska sträva efter att bättre utnytt-
ja de samlade resurserna.

sPråken kan räddas

Det kan gälla språksektorn, där 
språk som tyska, franska och 
spanska har få sökande på varje 
högskola. Ges undervisningen 
via nätet räcker det med att ett 
lärosäte sysslar med det. Kursen 
kan ändå erbjudas av samtliga.

Ett mer udda exempel som 
nämndes på presskonferensen 
är kinesiska. I och med ökande 
handel med Kina kan även det 
bli aktuellt och genomförbart.

sPecialiteter

Varje högskola har även sina 
specialiteter som intresserar de 
andra. För Gävles del handlar 
det givetvis om samhällsbygg-
nad samt byggmaterialteknik 
och -vetenskap. Geografiska 
informationssystem, GIS, är 
också något som kan möta star-
ka gemensamma intressen i hela 
regionen och som det finns god 
kunskap om i Gävle. 

Penta Plus kan även borga för 
bättre utnyttjande av skatteme-
del då till exempel system av 
olika slag ska upphandlas och 
information kring och lösningar 
på specifika situationer utbytas.

– Allt detta kräver att folk 

träffas och får förtroende för 
varandra. Jag har upplevt detta 
mycket starkt i rektorsgruppen 
och tror att det är så också i de 
andra grupperna. 

saMarbete och konkurrens

Samarbete i stället för kon-
kurrens ger också möjlighet att 
utnyttja varandras examensrät-
tigheter. Men avtalet är öppet 
skrivet. Varje lärosäte väljer 
sina egna partner och sina egna 
samarbetsområden. Där fastslås 
också att eventuella tvister i 
första hand ska avgöras genom 
ömsesidiga förhandlingar och 
därefter av en skiljenämnd. De 
kan inte gå till domstol.

saMordnare

Anders Berggren är samord-
nare för kontakten mot den om-
givande världen vid HiG. Han 
har bland annat många företags-

Leif Svensson
Rektor

Jennie Johansson
Kårordförande

UTTALANDE

Om friheten för studenter  
att bilda föreningar

I en anonym affischeringskampanj på Högskolan i mitten 
av december riktades, i delvis kränkande ordalag, kritik mot 
ett förslag om etablering av en förening, knuten till Sveriges 
Förenade Gaystudenter, vid Högskolan.

Med anledning av detta vill vi, rektor och kårordförande, 
mycket starkt understryka studenternas frihet att bilda de-
mokratiskt uppbyggda föreningar. Detta uppfattar vi som 
helt självklart i 2000-talets Sverige. Föreningsfriheten är 
grundlagsfäst både i Sverige och EU. Den är också i enlig-
het med stadgandet i Högskoleförordningen om att Högsko-
lan skall upplåta lokaler till demokratiskt uppbyggda fören-
ingar. Vi anser också att rätten att bilda föreningar grundade 
på till exempel politik, etnicitet, sexuell läggning eller re-
ligion är självklar. Detta bekräftas också av ändamålet för 
Lagen om likabehandling av studenter i Högskolan. 

kontakter. Han är också HiG:
s samordnare för Penta Plus. 
Hans grupp har redan inlett sina 
månatliga träffar.

– Penta Plus gör att jag har be-
tydligt fler möjligheter att erbju-
da företag här i länet. Det gäller 
inte bara examensarbeten utan 
även näringslivsutbildningar. 
I gruppen kan vi diskutera hur 
vi kan knyta ihop de samlade 
resurserna eller få tips om hur 
andra genomfört utbildningar 
eller löst specifika problem. 
Det gäller förresten inte bara 
företag utan även myndigheter 
och organisationer. Samarbetet 
ger synergieffekter på alla plan 
vilket skapar mervärden.

Samverkan mellan näringsliv, 
offentlig sektor och högskolan, 
även kallat triple helix, ska en-
ligt avtalet vara grundläggande 
i valet av aktiviteter.

Högskolan i Gävle slöt i ja-
nuari ett ramavtal med fyra 
andra lärosäten om ett unikt 
och långtgående samarbete, 
Penta Plus. Avtalet kommer 
att göra samtliga högskolor 
universitetslika med bredare 
och djupare undervisning och 
ge bättre möjligheter att söka 
forskningsmedel.

De fem lärosätena, högskolorna 
i Gävle, Dalarna och Mälardalen 
samt universiteten i Örebro och 
Karlstad, har sedan i april förra 
året utarbetat ramavtalet som 
skrevs under den 12 januari. 

sextio tusen studenter

– Tillsammans täcker vi in ett 
bälte tvärs över Sverige som 
innefattar sex län, 73 kommu-
ner och med en befolkning på 
1,6 miljoner. Tillsammans har vi 
mellan 5 000 och 6 000 anställ-

da och 60000 studenter och vår 
gemensamma omsättning lig-
ger på 3 miljarder kronor, sade 
Ola Román, programdirektör 
på Penta Plus, när han hälsade 
välkommen till pressträffen ef-
ter att avtalet undertecknats av 
respektive rektor.

Genom att fördjupa samar-
betet inom de gemensamma 
intressena kommer man att 
väsentligt stärka kvaliteten på 
undervisningen och ge fler möj-
ligheter till utbildningar.

Som exempel på hur samar-
betet kan gå till tog hon språk-
undervisningen där ointresset 
för andra språk än engelska gjort 
att nästan ingen högskola har 
råd att hålla lärare i språk som 
tyska, spanska och franska.

– Med starkt it-stöd kan såda-
na kurser ges på distans. Vi har 
lärt oss att språkundervisning 
går väldigt bra att ge på nätet.

Den aktuella regionen är 

också den största för Sveriges 
basindustri inom metall, trä och 
papper, en industri man inte så 
lätt flyttar på. Detta lägger en 
för framtiden tämligen trygg 
grund för ett utvecklat samar-
bete med näringslivet. Det i sin 
tur gör högskolorna till starkare 
tillväxtmotorer än i dag.

orättvis ForskningsPolitik

Forskning är ytterligare en grund 
för Penta Plus-samarbetet. Som 
det är nu är fördelningen av forsk-
ningsmedel ojämn då de stora uni-
versiteten får söka fem eller sju 
stora forskningsanslag per år med-
an högskolorna bara får söka ett.

genom att dela med sig av 
sina respektive kompetenser 
inom samarbetet ska detta för-
hållande kunna ändras.

Enbart Gävle och Dalarna har 
sammanlagt 250 doktorander 
som man inte har rätt att exa-

minera. Genom Penta Plus kan 
man få egna meriter och egen 
specialistkompetens som kan 
ändra den orättvisa fördelningen 
av examinationsrättigheterna.
– Det här vinner vi alla på. Det 
låter kanske lite snällt och väm-
jeligt men avtalet visar att vi 
tror väldigt mycket på varandra, 
menade nuvarande ordförande, 
Högskolan Dalarnas rektor Ag-
neta Stark. 

Penta Plus betyder dock inte 
att konkurrensen upphör. 

– Varje lärosäte ligger i topp-
klass inom vissa områden. Vi är 
överens om vilka dessa områden 
är och där fortsätter konkurren-
sen som vanligt.

Vinnare är även studenterna 
som nu får fem högskolor att 
välja på. Samarbetet kommer att 
gälla såväl utbildning, adminis-
tration och omvärldskontakt.

ove Wall

Unikt samarbete mellan fem lärosäten

Rektorerna skrev under ramavtalet som ska ge vinster för alla, utan att konkurrensen upphör. Fr. v. Janerik Gidlund (Örebro universitet), Christina Ullenius 
(Karlstad Universitet), Ingegerd Palmér (Mälardalens högskola), Leif Svensson (Högskolan i Gävle) samt Agneta Stark (Högskolan i Dalarna).  

Se även nästa sida.

"Ges undervis-
ningen via nätet 
räcker det med 
att ett lärosäte 

sysslar med 
det. Kursen kan 
ändå erbjudas 
av samtliga."

ove Wall
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Planerar samarbete  
i norra tanzania
Just nu befinner sig Ewa Wre-
ge och Anna Löfmark på In-
stitutionen för vårdvetenskap 
och sociologi i Moshi i norra 
Tanzania för att förbereda lä-
rar- och studentutbyte. 

Samarbetet inleddes i höstas då 
Maryselina H. Msuya (bilden), 
från Kilimanjaro Christian 
Medical College besökte HiG 
för att berätta om sitt lärosäte 
med bland annat brist på lärare.

Medel till förarbetet kommer 
från Linneaus-Palmeprogram-
met. 

– Sedan hoppas vi att vi skall 
få stipendiet också, så att vi kan 
komma igång med lärar- och 
studentutbyte, säger Anna Löf-
mark. 

– teoretiskt skiljer sig inte 
deras situation mycket från 
vår, men praktiskt sett är det 
stor brist på material. Därför är 
sjuksköterskorna inställda på att 

NT-intresset väcktes 
med trolleri och 3D-film

Vi sitter i HiG:s laboratorium 
för virtual reality, konstgjord 
verklighet, med polaroid-
glasögon på näsorna och tit-
tar på en animerad färgfilm. 
Plötsligt hänger en färgglad 
fisk mitt i rummet och pratar 
till oss.

Detta måste de flesta gilla. Det 
är ett exempel på hur man med 
laboratorier och laborationer 
ska locka ungdomar, från för-
skola till gymnasium, att stu-
dera naturvetenskap och teknik 
och råda bot på studentbristen. 

NT-Spåret heter projektet och 

det går ut på att skapa en 
scen där alla ska kunna 
bli nyfikna och få samma 
nyfikenhet stillad och 
därefter söka sig till hög-
skolestudier i ämnena.

Ljungbergs utbild-
ningsfond har redan ställt 
upp med över en miljon 
kronor för det första året 
efter att en omfattande 

ansökan lämnats in från HiG.
I mitten av januari träffades 

högskolan, kommun, skola samt 
politiker för ett seminarium och 
för att stämma av önskningar 
och förväntningar och lägga 
upp planerna för kommande år.

Hur lät det, Maria Strand, 
Hig:s projektledare för Nt-
Spåret?

– Otroligt bra och vi fick höra 
många bra idéer. Bland annat 
att kommunen nu satsar 3 mil-
joner kronor under två år på just 
N och T i nära samverkan med 
NT-Spåret.

ove Wall

kontakttorget

"Vi köper gärna utbildning från HiG!"
Ulf Stål arbetar vid Söder-
hamn Eriksson och har 
tillsammans med kollegor 
deltagit i en uppdragsut-
bildning som levererats från 
Högskolan i Gävle. 

På företaget, som tillverkar 
skogsmaskiner, har länge fun-
nits ett behov av utbildning 
inom produktionsteknik och 
ledarskap. Under hösten 2005 
besökte Kontakttorget och ett 
par lärare företaget och sålde 
in möjligheten att köpa kom-
petensutveckling från Hög-
skolan i Gävle. 

Ulf Stål hävdar att det var 
tur, för ur detta arbetade lära-
re från högskolans avdelning 
för industriell ekonomi och 
personal på företaget fram 
utbildningen som behandlar 
lean production, flöden, för-
ändrings- och organisatoriska 
frågor kopplade till hälsa. Ut-
bildningen var på 40 timmar. 

– Vi hade fem träffar och 
diskussioner i smågrupper 
däremellan. Detta gav oss en 
högskolepoäng.

– Det var en riktigt bra 
utbildning. Vi uppskattade 
att det fanns förankring i ar-

betslivet. Det var ett positivt 
grundbudskap vad gäller både 
förändrings- och förbättrings-
frågor, säger Ulf. 

inFörlivas i Produktionen

Han menar att de redan har 
haft nytta av utbildningen i 
det dagliga arbetet.

– Delar av det vi gick ige-
nom i utbildningen kommer 
vi att införliva i produktionen 
i framtiden.

På Söderhamn Eriksson är 
man positiva till att använda 
högskolan som leverantör för 

utbildning vid fler tillfällen.
– Det ger ofta mer än att åka 

iväg på en vanlig tvådagars-
kurs. Jag tycker om den grund 
som ni ger med teori och att 
sedan förankra den i vår prak-
tik. Det ger mer kvalitet på 
utbildningen i längden. 

hälsoFrågor

Inte långt efter kursen åter-
kom en av föreläsarna, Bengt 
Halling, till företaget för att 
föreläsa för hela personalen 
om hälsofrågor.

anna Jansson

Välbesökt mäklardag 
Sjätte upplagan av Mäklar-
dagen var lika välbesökt som 
tidigare år. Dagen arrangeras 
av Högskolemäklarna eko-
nomiska förening. De flesta 
mäklarföretag fanns repre-
senterade.

– Vi har stort behov av att an-
ställa mäklare. Därför brukar vi 
alltid rikta in oss på Mäklarda-
gen i Gävle, berättade Magnus 
Gidlöf, marknadschef på Scan-
diamäklarna AB som fanns på 
plats med sju personer.

I Valhall hölls två föreläs-
ningar som bägge rörde an-
nat än faktiskt mäkleri. Jerker 
Swande, kommunikatör med 
mera, talade om kroppsspråket 
och hur man kan nyttja och för-
bättra det.

Lennart Hjelm fick på ef-
termiddagen många att höja 
ögonbrynen med sina till synes 
omöjliga tankekonster.

– Jag fick för några år sedan 
idén att göra det omöjliga, be-

rättade han varefter han gjorde 
det till synes omöjliga. Exem-
pelvis be en student att tänka 
på en beundrad person och efter 
några minuter, och ett par frå-
gor, helt riktigt avslöja studen-
tens förhållande till personen i 
fråga, vilken typ av beundran 
det gällde samt att skriva perso-
nens namn på ett papper.

Han memorerade sedan på 24 
sekunder korten i en halv väl-
blandad kortlek för att felfritt 
kunna räkna upp samtliga kort 
några minuter senare.

Sensmoralen är att man kan 
lära sig det man inte tror att man 
kan. Och något som ett "glömt" 
telefonnummer existerar inte.

– Det handlar i stället om att 
man inte lärt sig att komma ihåg 
numret.

Paneldebatten handlade om 
mäklaren i framtiden och da-
gen avslutades som vanligt med 
bankett för studenterna. Denna 
gång i Gävle Konserthus.

ove Wall

Prisades för nyskapande 
samverkansinsatser Fyra nya professorer utsedda

Underhållande fysik blev det när Göran 
Nordström "trollade" för politikerna.

Den sjätte februari utsågs yt-
terligare fyra professorer vid 
HiG, tre män och en kvinna.
Evabritta Ståhl, Ackmal Hy-
der, Ted Goldberg och Lars-
Torsten Eriksson ger HiG 
sammanlagt 38 professorer.

Evabritta Ståhl har arbetat vid 
Institutionen för humaniora och 
samhällsvetenskap i snart två år 
och är litteraturvetare.

Lars-Torsten Eriksson är nu-
mer professor i företagsekono-
mi liksom hans kollega Ackmal 
Hyder som delar såväl ämnes-
område som institution.

Ny åtminstone som ordinarie 
vid HiG är Ted Goldberg, socio-
log och senast verksam vid So-
cialhögskolan i Stockholm. Han 
är sedan tidigare gästprofessor 
vid HiG.

Eva-Britta Ståhl, litteraturvetenskap Akmal Hyder, företagsekonomi

Ted Goldberg, sociologi Lars-Torsten Eriksson, företagsekonomi

Idén att låta studenterna ar-
beta med skarpa projekt ute 
på företagen, gav Erika Eng-
vall, John Hagén (bilden) och 
Per-Arne Wikström (infälld) 
Samverkanspriset för 2005.

Erika, John och Per-Arne, (som 
medverkad vid ceremonin 15 
februari via länk från Austra-
lien) startade pilotprojektet 
NU!, Näringslivsintegrerad ut-

bildning, 2004. En fadderverk-
samhet där studenterna på plats 
kan pröva teorier och teoretiska 
kunskaper i verkligheten inom 
en mängd områden.

Då det handlar om studenter i 
slutet av utbildningen, får även 
fadderföretagen eller -organisa-
tioner en hel del tillbaka. Pro-
jektet har slagit väldigt väl ut, 
vilket motiverade priset.

ove Wall

lösa allt ändå med till buds stå-
ende medel. Där kan nog vi ha 
något att lära oss.

Ytterligare ett par skillnader 
är att studenterna är unga, de 
kommer direkt från motsva-
rande grundkolan, samt att 20 
procent är manliga, dubbelt så 
många som här.

ove Wall

Marycelina H. Msuya, dekan vid 
Faculty of Nursing.
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Matematik- och religionsun-
dervisningen torde vara det 
största hotet mot en hållbar 
utveckling inom högskolevärl-
den. Det minsta hotet bör i så 
fall utgöras av ekonomer och 
tekniker. Åtminstone om man 
ska döma efter det senaste 
tillägget i högskolelagen som 
var föremål för seminarium i 
miljörådet den 12 januari.

Ett tillägg i högskolelagen som 
börjar gälla denna månad ly-
der: 
"Verksamheten skall främja 
en social, ekonomisk och mil-
jömässig hållbar utveckling. 
Därmed menas en utveckling 
som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillför-
säkras en god miljö och hälsa, 
ekonomisk och social välfärd 
och rättvisa."

vad är hållbar utveckling?

För att försöka utröna hur denna 
"hållbara utveckling" uppnås 
hade seminariet bjudit in Minna 
Janusson från Svenska Ekode-
miker. En studentorganisation 
bestående av 44 lokala med-
lemsföreningar som vill verka 
för en hållbar utveckling, bland 
annat genom att starta diskus-
sioner i ämnet.

Minna Janusson berättade om 
upphovet till lagen, om Världs-
toppmötet i Johannesburg 2002 
som följdes upp med minister-
mötet i Vilnius 2005 som antog 
en strategi och genomförande-
plan för de närmaste tio åren 
för "utbildning för en hållbar 
utveckling". Denna innebär att 
EU-länderna 2015 ska ha gjort 
betydande framsteg på området 
inom sina högskoleutbildningar.

skiFtande belysning

Studenter betraktas som en 
mycket viktig faktor i arbetet 
då de tar kunskapen med sig ut 
i arbetslivet. Därför ska ekono-
misk, social och miljömässig 
belysning och utbildning sättas 

i förhållande till hållbar utveck-
ling, vid seminariet förkortat 
HU, och genomsyra verksam-
heten. Något som numer alltså 
kan ses som lagstadgat.

inga direkta sanktioner

Detta fick Tage Klingberg, uni-
versitetslektor i företagsekono-
mi, att reagera. Han pekade på 
att det inte finns några direkta 
sanktioner mot den högskola 
som inte följer den nya paragra-
fen, som enligt honom är lika 
vag som resten av högskolela-
gen

– Vi ekonomer brukar beskyl-
las för att vara miljöbusar, men 
i själva verket arbetar vi stän-
digt med att förbättra saker och 
det gör teknikerna också. I och 
med det kan vi säga att vi redan 
uppfyller lagen sedan lång tid 
tillbaka.

– De enda som har anledning 
att känna sig osäkra på det är väl 
humanisterna. Hur ska till ex-
empel religionslärar kunna upp 
uppfylla alla dessa vackra ord? 
Förmodligen kan inte heller ma-
tematikerna det, lade han till. 

– Och hur ska det redovisas? 
Ska det stå i betygen att studen-
terna förstått HU så ska det väl 
också stå att de vet vad demo-

krati är. Det är ju också HU. Då 
slutar det med att HU är allt som 
är bra och det är väl allt som vi 
gör.  

luddigt begrePP

Att begreppet hållbar utveckling 
är allt för luddigt och allmänt 
hållet ansåg flera av deltagarna.

– Skillnaden från tidigare är 
att då stod ingenting om detta i 
lagen, det gör det nu, sa Minna 
Januson.

Ulrika Harbarth, som deltog i 
seminariet från Naturvårdsver-
ket, flikade in att lagen framför 
allt ska vara ett stöd i arbetet

Före bologna

Miljöarbete är inget som kan 
införas och sedan betraktas som 
avklarat. Hur det ska fortsätta, 
var seminariets huvuddiskus-
sion och avslutningsvis listades 
en rad åtgärder och synpunkter. 
Bland annat att utbildningarna 
bör ses över i hållbarhetssyn-
punkt innan de går igenom 
Bolognaförändringarna. Man 
tyckte vidare att det är pro-
grammen, inte kurserna, som 
ska granskas.

Kaisu Sammalisto, som un-
der åren varit vicerektor för mil-

Fakta
vid MinisterMötet i vilnius 2005 antogs fölJande oM 
den högre utbildningens Mål: 

• Studerande bör ha kunSkap och kompetenS relevant till 
deraS framtida yrken och roll Som beSlutSfattare. högre 
utbildning Skall ockSå Spela en aktiv roll lokalt, natio-
nellt och internationellt i att höja kunSkapen och aktionS-
beredSkapen om hållbar utveckling genom forSkning och 
utbildning om Samarbete med det omgivande Samhället.

högskolelagens 1 kaP 4 § lyder från februari 2006:

• verkSamheten Skall främja en Social, ekonomiSk och mil-
jömäSSig hållbar utveckling. därmed menaS en utveckling 
Som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförSäkraS en god miljö och hälSa, ekonomiSk och Social 
välfärd och rättviSa.

Miljörådsseminarium:

Humanister hot mot hållbar utveckling? NoR och pensionärer

2005 års sista pensionärer och NoR-medarbetare tackades i decem-
ber vid en ceremoni i Lilla Vall. Från vänster på bilden syns Birgitta 
Ryner, Lars Skyttner, Anita Hjälme, Stina Langendoen, Gunilla Karl-
ström, Birgitta Ljunggren, Helelen Wirén, Barbro Norman och Terttu 
Mattila. I bakgrunden till vänster syns rektor Leif Svensson som var 
värd för träffen. Foto: Kerstin Jonson

HÖGRE 
TVÄRVETENSKAPLIGT  
GENUSSEMINARIUM

  
Clary Krekula från V-institutionen, och Mona Eliasson från 
HS-institutionen har skapat ett forum för alla på Högskolan 
i Gävle som forskar på olika genusteman, för att mötas och 
diskutera gemensamma frågor. Seminariet är ett komple-
ment till andra liknande fora. 

Vårens program fastställt med följande föreläsningar:

21 februari, kl 10.15 – 12.00 
Lokal: 51:611

Jaana Kurvinen, företagsekonomi.
“Narrativer om entreprenörskap – ett genusperspektiv.”

3 april, kl 14:15 – 16. 00 
Lokal 51:611

Elisabet Häggström, vårdvetenskap 
“Kommunal äldreomsorg – vårdares berättelser”

30 maj, kl 10:15 – 12.00 
Lokal 51:611

Clary Krekula, sociologi, 
“Kön och ålder – begränsning eller möjlighet?  

Om äldre kvinnors maktresurser i interaktionen”

Genusintresserade hälsas välkomna!

Vid NT-nämndens samman-
träde 2006-01-30 behandlades 
bland annat följande ärenden:

• Regleringsbrevet
• Nämndens verksamhetsupp-
drag och budget för 2006
• Inledning av utvärdering av 
nämndens arbete 2005
• Rekryteringen till program 
vt 2006
• Nämndens kvalitetsarbete
• Bolognaprocessen
• Beredningsarbetet av pro-
gramutbudet 2007/2008

Protokoll m.m. finner ni på 
http://www.hig.se/organisation/
utbildningschef/programkans-
liet/NT-namnden/NT-namnden.
htm (utan mellanslag).

Frågor kring nämndens arbete 
besvaras av ordförande Bah-
ram Moshfegh eller nämndse-
kreterare Kjell Ekström.

Nästa sammanträde hålls den 
16 mars.

Klubbat  
i nämnderna

Vid HVS-nämndens (tidigare 
HS-nämnden) sammanträde  
2006-01-26 beslutades  att utse 
en arbetsgrupp om tre ledamöter 
att genomföra en självvärdering 
av nämndens arbete och uppgif-
ter vad avser den gångna man-
datperioden, 2003-2005. 

Nämnden beslutade vidare att 
utse en arbetsgrupp om tre leda-
möter att arbeta med Bologna-
frågor som berör nämnden. 
Arbetsgruppen kommer även 
att bereda programutbudet för 

2007/2008.
Länk till nämndens hemsida 

är: http://www.hig.se/forskning/
FoN.htm (utan mellanslag).

Nästa sammanträde hålls 
den 13 till 14 mars. Då kom-
mer flera forskare att presentera 
sina projekt. Detta är offentligt. 
Lokal och tid meddelas vid en 
senare tidpunkt.

I nästa nummer av Högaktu-
ellt kommer nämnden och dess 
arbete att presenteras närmare. 

LuN, Lärarutbildningsnämn-
den, höll sitt senaste samman-
träde 2006-01-26. 

Då flera nya ledamöter till-
kommit gjordes en genomgång 
av hittillsvarande arbetsformer 
och dominerande uppgifter 
samt årsrutiner. Principer för 
tillsättande av utskott under 
LuN diskuterades.

Lägesrapport rörande revi-
sionsarbetet. Ett preciserat för-
slag till tidsplan presenterades 
och antogs.

Skrivelse angående närvaro 
under den verksamhetsförlagda 
utbildningen, Vfu, presentera-
des och godtogs efter viss om-
formulering av beslutstexten; 

”Momentet praktiskt lärarar-
bete examineras genom aktiv 
närvaro”. Samt ”LuN rekom-
menderar institutionerna att an-
talet närvarodagar under period 
med praktiskt lärararbete anges 
i bedömnings/examinationsun-
derlaget”.

Länk till nämndens hemsida 
är: http://www.hig.se/ ufk/lun/
lun.html (utan mellanslag).

Nästa möte hålls 24 mars. 
Detta föregås den 23 mars av en 
konferensdag.

Frågor kring nämndens arbe-
tet kan besvaras av ordförande 
Carin Röjdalen eller föredra-
gande Bengt Schüllerqvist.

jöarbetet och därtill ordförande 
i miljörådet, gjorde som sådan 
sin sista insats och avtackades 
men blommor. Ordförandeska-
pet tas över av prorektor Bo 
Malmström.

ove Wall

Kalendarium

21/2, sal 51:611, 10.15–
12.00. Genusseminarium. 
Se annons på nästa sida.

13/3, HVS-nämnden. Se 
nästa sida.

16/3, NT-nämnden. Se näs-
ta sida.

21/3, Ledningsgrupp.

23/3, Lärarutbildnings-
nämnden. Se nästa sida.

23/3, sal 99:133, 09.00–
13.00. Seminarium om en-
treprenörskap under titeln 
"5 % bättre". Inledersemi-
narieserie. För dig som är 
intresserad av hur nya och 
befintliga verksamheter kan 
utvecklas och vilken roll den 
enskilda entreprenören, full 
av idéer, spelar i arbetet på 
väg mot ökad tillväxt. Arr: 
HiG, Tillväxt Gävleborg och 
Länsstyrelsen. Kostnadsfritt 
men anmälan krävs senast 
10 mars hos Ewa Mattson 
på telefon 026-17 13 38 eller 
via e-post: em@x.lst.se. 

3/4, sal 51:611, 14.15–
10.00. Genusseminarium, 
se annonsen på nästa sida.

7/4, Högskolestyrelsen 
sammanträder.

25/4, (tid och plats medde-
las senare) Inspirationsfö-
reläsning av Stefan Åström, 
utrikeskorresponden vid 
SVT.
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Hanna skrev den första D-uppsatsen  
i statsvetenskap vid Hig

Fredagen den 13 januari ventilerades den första D-uppsatsen 
i statsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Författaren är Hanna 
Radtke och titeln ”Svensk handlingsoffentlighet och Europeiska 
Unionen”. 

Uppsatsen behandlar förändringar i den svenska offentlighets-
principen efter Sveriges medlemskap i EU. Förändringar i Sverige 
jämförs med hur offentligheten för handlingar utvecklas inom EU 
under motsvarande period. För opponentskapet svarade Mats Ivars-
son och examinator var docent Göran Bostedt.

Från vänster Göran Bostedt, examinator, Mats Ivarsson, opponent, Hanna 
Radtke själv samt handledare Rolf Jonsson. 

800 gymnasister  
på besök

Det blev trångt kring Valhall 
den 2 februari då 800 gymnasie-
ungdomar från länet och Norra 
Uppland kom på besök. I och 
omkring Valhall fanns personal 
och studenter från flera olika 
program för att berätta.

Kontakt med Japan?
Docent Mauritz Glaumann, t-
institutionen, har utsetts till att 
delta i en svensk expertdelega-
tion inom området Sustainable 
building. Han reser i början av 
mars till Japan för att knyta fler 
forskarkontakter.

– Finns det någon annan vid 
HiG som ser tänkbara samar-
betsmöjligheter på området så 
kan de kontakta mig, säger han.

Mauritz nås på 026 64 81 25 
eller 070 5454238. 

Utställning hela tiden
Studenterna på Design och trä-
teknik ställer kontinuerligt ut 
sina arbeten inne på Silvanum. 
Just nu visar man samma utställ-
ning man visade på Stockholm 
Furniture Fair i februari.

Stefan ska inspirera
Svenska televisionens uSa-
korrespondent, gävlepojken 
Stefan Åsberg, kommer den 25 
april till Högskolan för att be-
rätta om sin karriär från prakti-
kant på Radio Gävleborg till sin 
nuvarande plats i världsvimlet. 
De närmare detaljerna är ännu 
inte fastställda men vårens för-
sta inspirationsföreläsning blir 
det ändå.

Den 23 januari arrangerade Kontakttorget tillsammans med kommunerna 
i länet för andra året Exjobbsdagen i Rävhallen. Deltog gjorde represen-
tanter från företag, skola, vård och kommuner. Under dagen informerade 
lärare från olika institutioner om examensarbeten för både studenter och 
företag. Samtliga exjobb i länet visades upp i form av en utställning i Räv-
hallen. Foto: Maria Åstrand-Svenneke

En dag åt exjobben

Slogantävlingen  
avgjordes

"Vi brinner för kunskap", 
"Uppkopplad mot världen" 
och "Inga gränser", är de tre 
vinnande bidragen i slogantäv-
lingen. Vid en kort ceremoni i 
Campusrestaurangen delades 
prisen, diplom och en peng-
asudd, ut av rektor Leif Svens-
son.

Fr. v: Leif Svensson samt vin-
narna Magnus Edgren och Elenor 
Lundgren. Andreas Dahlström var 
tyvärr förhindrad att närvara. 

Åland igen
Den 7 mars kommer Åland att 
presenteras på nytt i Rävhal-
len av representanter från olika 
åländska organisationer och fö-
retag.

Man kan undrar hur många 
miljoner det kostat att ut-
veckla automatiska över-
sättningsprogram. För att 
snabbt förse konsumenterna 
på Lidl med bruksanvis-
ningar. Citat:

"Tack själv till deras 
köpa den /.../ allmän av-
lägsen kontroll. Den har 8 
rikta anordning knappen 
med LCD skärm och dragen 
den största infraRöd koden 
bibliotek för Europeiska 
marknadsföra..."

Och 19 sidor till i samma 
anda och lagbundenhet.


