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Vill låna ut  
personalen
Maivor Hallén är bibliotekschefen 
som vill låna ut personalen.

– Vi är för dåliga på att utnyttja den 
kompetens som bibliotekarierna har, 
säger hon och tycker att man också 
skulle kunna låna en forskare en tim-
me för lite bildning.

Sid. 4–5

Projekten 
tar form
Hos ljungbergs utbildningsfond lig-
ger mycket pengar och väntar. Man 
efterlyser fler tekniker och naturveten-
skapare. För gävles del tar nu projekt-
beskrivningarna form och de omfattar 
allt från förskola till Högskola.

I höst ska ansökan in.
– Detta kan rädda Sverige, säger 

fondens vd Jan Moritz.

Sid. 3
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Ansvarig utgivare:
lars Söderberg
senior advicer

Redaktör:  
Ove Wall
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Tryck: 
NRS tryckeri

� 500 ex.

Nästa nummer: 
sista veckan i april  

Manusstopp: 
3 april

Debattstopp:
5 april

Red förbehåller sig rät-
ten att korta i insänt 

material. Det görs om 
möjligt i samråd med 

skribenten.
ange gärna källan  

vid citering.

Annonspriser:
3 000:-/kvartssida
5 500:-/halvsida

exkl moms
Även andra format 

kan fås.

Rektor Maj-Britt Johansson

Projekt Teknikerjakten drar igång:

Så kan vi rädda Sverige
Det råder inget tvivel om att 
Jan Moritz från Ljungbergs 
utbildningsfond tror på idén 
med Teknikerjakten. I början 
av mars strålade ett åttiotal 
delintressenter samman på 
HiG för att gemensamt skapa 
förutsättningar för att tillgo-
dose Mellansverige med de 
tekniker som framdeles ska 
sätta fart på Sverige. 
– På det här sättet kan vi 
rädda Sverige, säger han.

Mellansverige är i det här fallet 
Värmland, Dalarna och gäst-
rikland, och lite norra uppland. 
Det motsvarar e. J. ljungbergs 
industrikomplex på �800-talet. 

erik Johan ljungberg var 
ledande svensk industriman. 
Ingenjör, metallurg och chef för 
Stora kopparberg i 40 år samt 
övertygad om vikten av utbild-
ning. Det är till detta som hans 
efterlämnade stora förmögenhet 
ska användas. Det sker via erik 
Johan ljungbergs utbildnings-
fond där Jan Moritz är vd. 

– kan vi skapa goda förebil-
der här så kan vi förändra Sve-
rige. andra delar kommer att bli 
nyfikna på hur vi gjort, komma 
hit och titta och göra samma 
sak.

Bättre underlag
Nu vill ljungbergsfonden satsa 
en ordentlig summa pengar till 
projekt i syfte att skapa under-
lag för en teknisk och naturve-
tenskaplig utveckling i de tre 
landskapen. Det gör man inte 
genom att bara vända sig till en 
högskola.

– Vi börjar redan med försko-
lan över grundskola till gym-
nasiet och Högskolan som blir 
den naturliga huvudmannen för 
de projekt som startas.

För att få fart på idéverksam-
heten bland deltagarna fanns 

Jan Håkansson, projektledare 
för teknikerjakten vid karl-
stads universitet på plats med 
konkreta exempel.

– Vi har skapat Barnens uni-
versitet dit barn kan komma 
med sina föräldrar och träffa 
forskare. Det har kommit 900 
barn från låg- och mellansta-
diet. Vi har kurser i hur man 
genomför studiebesök. Det är 
inte lönt att bara berätta vilka 
utbildningar vi har.

Vidare har man kurser i le-
darskap för kvinnor redan för 
högstadieelever.

– en annan verksamhet är 
arbetsplatsförlagd utbildning, 
aPu, som ger gymnasieelever 
möjlighet att komma till uni-
versitetet och praoa som stu-
dent under några dagar. Det har 
vi haft vid fem tillfällen med 50 
till 80 elever åt gången. 

karlstads universitet och dess 
samarbetsparner har vänt tren-
den och ökat antalet sökande till 
teknikprogrammen i gymnasiet 

med 8� procent och med 40 pro-
cent till de naturvetenskapliga 
programmen.

Nu ska inte bara studenterna 
in i utbildning. Seminarieleda-
ren karin torneklint poängte-
rade avslutningsvis att det är 
minst lika viktigt att få ut dem.

– Så glöm inte kvaliteten.

Innehållet klart
Nyligen beviljades Högsko-
lan Dalarna 9 miljoner kronor 
av fonden. Nu är det rektor 
Maj-Britt Johanssons uppgift 
att skriva ihop en ansökan för 
gävles och Älvkarlebys del. 
Hon har ett halvår på sig.

Vilket borde räcka.
– Innehållet är i stort sett 

klart. Det ska bara formuleras, 
säger Maria Strand, som till-
sammans med Per Walfridsson 
och göran Nordström på t- res-
pektive N-institutionen samord-
nar projekten i länet.

– Vi har nog gjort lika mycket 
som karlstads universitet redan, 

fortsätter hon och syftar då på 
det stora projekt som inleddes 
för tre år sedan under namnet 
Röda Tråden, även det grundfi-
nansierat av ljungbergsfonden.

– Även vi samarbetar med 
alla från förskolan och uppåt. 
Vårt upptäckarland har besökts 
av omkring � 500 ungdomar för 
att ta ett exempel. Vi har också 
ett Starlab, ett stort tält i vilket 
man kan projicera en stjärnhim-
mel för undervisning.

tältet har även lånats ut till 
gymnasier.

Över gränserna
Samarbetet kommer inte bara 

att ske regionsvis.
– Vi har tidigare haft samar-

beten med Högskolan Dalarna 
och vi hoppas och tror att det 
kommer att utvecklas ytterli-
gare.

ett sådant samarbete ökar 
naturligtvis tyngden i projektet 
teknikerjakten.

Ove Wall

Innehållet i ansökan till Ljungbergs utbildningsfond är i stort sett klart. Nu ska det 
bara formuleras. Den innehåller mängder av projekt med syfte att öka nyfikenheten 
för teknik och naturvetenskap, och högskolestudier, berättar Maria Strand, t h.

HiG sjuder av aktivitet!

Det märks verkligen att vå-
ren är här men det är inte 

bara i naturen som det händer 
saker. Här på Hig känns det som 
att vi har tusen saker på gång. 
Det är naturligtvis ansträng-
ande men samtidigt oerhört 
stimulerande. Det visar att vi 
är på väg någonstans. givetvis 
ska vi framåt och faller våra an-
strängningar väl ut kan vi ta ett 
jättekliv. Det skulle sitta fint och 
vara Högskolan väl förtjänt. 

under året kommer flera 
beslut att fattas av Hög-

skoleverket (HSV) som på-
verkar Hig:s framtid. Närmast 
väntar vi på beslut om våra 
ansökningar om rätt att utfärda 
mastersexamen inom områdena 
energisystem och arbetshälso-
vetenskap. Sakkunniga samt re-
presentanter från HSV gjorde i 
februari platsbesök hos oss och 
ställde då förtydligande frågor. 
Här kan vi nu bara hoppas att vi 
får klartecken att köra igång. 
ett annat beslut som kommer 
att ha stor betydelse för oss är 
vilket omdöme vi får av HSV:s 
granskning av vårt kvalitetsar-
bete. Nu pågår febril aktivitet 
inom Hig för att beskriva re-
sultaten av vårt kvalitetsarbete 
och de system vi använder för 
kvalitetssäkring. Detta redo-
visas i en självvärdering från 
varje organisatorisk enhet och 
sammanställs till ett gemensamt 
dokument. HSV kommer även 
att granska två fördjupnings-
miljöer hos oss (masterexamen 
i elektronik samt institutionen 
för matematik, natur- och data-
vetenskap). 

granskningen inrym-
mer också platsbesök av 

HSV:s bedömargrupp. efter-
som granskningen resulterar i 
ett omdöme, som i princip är väl 

godkänt, godkänt och icke god-
känt, kommer den att påverka 
Högskolans framtida verksam-
het mycket påtagligt. Betyget är 
en direkt signal till presumtiva 
studenter var de får valuta för 
sin investerade tid och pengar. 

Något annat som också kom-
mer att bedömas är den 

ansökan som Högskolan inom 
kort lämnar till e.J. ljungbergs 
utbildningsfond för aktiviteter 
i gävleregionen som ska bidra 
till att öka intresset för tekniska 
och naturvetenskapliga stu-
dier. Högskolan har under åren 
2006–2008 haft medel från den-
na fond för att inom ramen för 
Nt-spåret bedriva olika aktivi-
teter i samarbete med skolor i 
regionen.   kommande ansökan 
öppnar vägar även för nya idéer 
och för att vaska fram lämpliga 
sådana hölls en seminariedag 
här på Hig i början på mars. 
(Mer om detta på nästa sida.) 

För att locka studenter som 
redan grundlagt sitt in-

tresse för naturvetenskap och 

teknik satsar vi nu i samver-
kan med gävle energi på att 
utveckla ett modernt, attraktivt 
och framåtsyftande utbildnings-
program inom energi på grund-
nivå som ska ges första gången 
20�0. Samverkan ska även 
genomföras inom utbildning 
på avancerad nivå och inom 
forskning. Det råder i dag stor 
brist på kvalificerad arbetskraft 
inom energibranschen. Fram 
till 20�4 behöver elbranschen 
anställa 7 000 personer. För att 
berätta om våra idéer och fram-
tida samarbete bjöd vi därför in 
intresserade företag och organi-
sationer till ett seminarium den 
4 mars i teknikparken. Semi-
nariet lockade många deltagare 
och vårt koncept med co-op 
upplägg på utbildningar, vilket 
innebär att studier varvas med 
betalda arbetsperioder hos ar-
betsgivare, mötte stort intresse. 

Sammanfattningsvis tycker 
jag att vi nu har ”drag under 

galoscherna”. Vi har fler studen-
ter innevarande vårtermin (Vt 
2009) jämfört med under vårter-
minen 2008. 

Hig har dessutom utbild-
ningar som är extremt 

eftersökta att studera på. Det 
gäller till exempel Masterpro-
grammet i elektronik som har 
7,5 sökande per plats och so-
cionomprogrammet med 6,4 
sökande per plats. andra ut-
bildningar med stort söktryck 
är sjuksköterskeutbildningen, 
personal- och arbetslivspro-
grammet , trädgårdsmästarpro-
grammet och fastighetsmäklar-
programmet. alla med mer än 
två sökande per plats. låt oss 
njuta av vårens ankomst och se 
framtiden an med tillförsikt!

Maj-Britt
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Nya trivselregler  
införs i biblioteket

Ljudnivån i bilbioteket får återkommande kommenta-
rer från studenter och studentkåren. Därför inför nu 
biblioteket nya regler för att lösa detta problem och 
andra.  

Man har tagit fasta på ljudnivån, ordningen och den förtä-
ring som förekommer och enats om följande punkter:

Ljudnivå
ljudlös mobil
Dämpad samtalston
Respektera tystnad i tysta läsesalen

Ordning och reda
använd miljöstationer och papperskorgar, släng skräp 
efter Dig
Ställ tillbaka möbler Du flyttat, använd hellre flyttbara 
pallar
lägg använda böcker och tidskrifter på bokvagnar

Förtäring
Frukt, godis och dricka är tillåtet
Mat hänvisas till kaféet och matsalar

Detta är inte bara trivselregler utan ska även gälla för 
biblioteket som arbetsplats. Ofta beror den höga ljudni-
vån på att man helt enkelt ”glömmer bort sig” och behöver 
bli påmind. Det ska man bli under april månad med hjälp av 
skyltar.

�
�
�

�

�

�

�
�

Maivor Hallén:

Det räcker inte med att låna 
ut böcker. Man borde kunna 
låna en hel bibliotekarie.

Det säger Hig-bibliotekets chef 
sedan nyår, Maivor Hallén som 
slår ett slag för ett mer lättfotat 
bibliotek.

Hon är entreprenörssjälen 
som kan finna sig själv på punkt 
nio på dagordningen när alla an-
dra ännu är på punkt två, men 
som inser det goda i att bli kva-
litetssäkrad av någon uppmärk-
sam kollega.

ty fort kan det gå. liksom 
det gärna gör när hon berättar. 
I minnet och anteckningarna 

blir det avstamp på Högskolan 
i Växjö, utveckling av databa-
ser och pc-baserade system för 
bibliotek, innan det bär av till 
eget företag för att arbeta med 
datasystem på heltid och där-
efter till trondheim som statlig 
rådgivare och mitt i detta sker 
“googleiseringen” som kommer 
att förändra vårt förhållande till 
information.

Det gäller att försöka hänga 
med eller att vara med och ska-
pa. Maivor väljer det senare.

– Vi måste bli lite mer lättfo-
tade, ha högre i tak, ta tillvara 
den kompetens som finns här 
mycket mer och se till att så 

mycket information som möjligt 
är fri. Det borde inte finnas nå-
gon “betalknapp” på datorerna. 
Mellan åttio och nittio procent 
av universitets- och högskole-
bibliotekens mediabudget går 
rakt ner i fickorna på leverantö-
rerna av elektroniska resurser.

Växande uppslagsverk
Som exempel på nya informa-
tionsresurser tar hon skillnaden 
mellan ett traditionellt uppslags-
verk som encyclopedia Britan-
nica och Wikipedia.

– Britannica görs av kanske 
hundra betalda experter, var och 
en i sin egen fålla. När den är 

tryckt är den klar. Wikipedian 
görs av hundratusentals entusi-
aster som varje minut kan finna 
sin artikel redigerad av vem som 
helst, och kvalitetskontrollerad 
av många. Om Salman Rushdie 
ger ut en ny bok står det där ge-
nast. Dessa olika typer av upp-
slagsverk var för något år sedan 
ungefär lika omfångsrika, men 
Wikipedia växer enormt varje 
dag och finns på mängder av 
språk. Dessutom är den helt gra-
tis. Vilken enorm utveckling!

Fri information, öppen käll-
kod och “open access” lyder 
skallet i Högskolans odiskuta-
belt vackraste kontor. genom 

den glasade väggen i rummet 
med lätt studshöjd till det slut-
tande bibliotekstaket har hon en 
hänförande vy över halva sin 
arbetsplats.

Det är en passande miljö till 
de öppna landskap som är hen-
nes favoritmiljö ända sedan 
uppväxten på Norderön och Hå-
kansta vid jämtländska Storsjön 
och passar som en pusselbit i 
den fria informationsmiljö hon 
skulle önska existerade. Den 
utan betalknapp.

– google har börjat att utma-
na de amerikanska bokförlagen 
genom att skanna in all ameri-
kansk litteratur och göra den 
tillgänglig på nätet. Detta vill 
de också göra med den svenska 
litteraturen. 

En fara för oss
Men “googeliseringen” av värl-
den ser hon också som ett reellt 
hot.

– allt blir amerikaniserat. Vi 
övergår till att skriva på engel-
ska och publicera oss i utlandet 
därför att det är så himmelens 
viktigt att finnas i den “finare” 
grupperingen. Jag tror att vi 
måste börja hålla fanan högre 
för vår egen kultur. Ingen annan 
gör det åt oss.

Hon pekar på att eu kanske 
inte borde dela ut pengar till 
“mastodontprojekt”.

– De borde i stället ge pengar 
till massvis av småprojekt där 
vi alla kan vara med och bygga 
upp någonting. Då har vi räddat 
europa från att bli ett avslutat 
kapitel i världshistorien.

Tolv minuter Le Clézio 
För det egna bibliotekets vid-
kommande ska förändringar ske 
under hennes ledarskap. Biblio-
teket ska upphöra att vara en 
passiv serviceplats och i stället 
aktivt slå ett slag för bildningen. 
ett exempel på detta är de tolv-
minutersföredrag som infördes i 
början av mars då Bengt Söder-

häll berättade om mottagaren av 
såväl Nobels litteraturpris och 
Stig Dagermanpriset, Jean-Ma-
rie gustave le Clézio. Dessa 
korta föredrag återkommer un-
der våren.

ett annat exempel är att man 
inte bara ska kunna låna böcker 
här utan varför inte en bibliote-
karie eller kanske en forskare?

– Jag drömmer om det, att du 
ska kunna komma hit och låna 
en levande bok att ta med upp 
på kammaren en timme och se 
hur du kan förkovra dig. Jag 
tycker att vi är alldeles för då-
liga på att ta vara på den kom-
petens som finns här innanför 
väggarna. Det finns så otroligt 
mycket att hämta.

Vetgirig oavsett ämne
Själv har hon aldrig varit nå-
gon katalogiseringsmänniska. 
Mer en person som aktivt vill 
söka information och som gillar 
självstyrt lärande. 

– Jag är vetgirig. Sedan spe-
lar ämnet mindre roll. Jag har 
lätt för att bli intresserad av 
och engagerad i saker. Så det 
blir himmelens mycket att göra, 
skrattar hon.

Det är också därför hon gått 
som en vindhjulad cykel genom 
livet vilket givit mångskiftande 
erfarenheter. I meritförteck-
ningen hittar man egen företa-
gare i turistbranschen, arbete i 
bokhandel, �:e skolbiblioteka-
rie, bibliotekschef, företagare i 
it-branschen, utvecklingsstrateg 
och konsult, det allra mesta med 
anknytning till bibliotek och it. 
utöver bibliotekarieutbildning 
har hon en biståndsutbildning 
inom Sida med fransk språk-
inriktning. Hon har läst språk, 
juridik, beskattningsrätt, sam-
hällsvetenskap med mera. Men 
hon säger att det var länge se-
dan. Där finns också forskarkur-
ser i organisationsteori. Hennes 
profil som generalist syns.

För att inte framstå som en 

hoppjerka stryker hon under att 
allt hänt under lång tid.

Maivor levererade även de 
första pc-baserade biblioteks-
systemet till Hig �988 som 
ledare för ett UHÄ-finansierat 
projekt.  Hon har varit biblio-
tekschef i Växjö och jobbade 
senast som rådgivare till det 
nationella biblioteksystemet för 
högskole- och universitetsbib-
liotek i Norge, Bibsys. Och nu 
sitter hon alltså i gävle.

Kvar i Växjö
– Jag bor egentligen kvar i 
Växjö och har övernattning 
här. Vi ser oss om efter boende 
i gävletrakten, men jag får se 
om vi är tillräckligt tuffa för att 

sälja huset där vi rotat iss efter 
många år. tills vidare åker jag 
hem så snart jag hinner.

Familjen är viktig och som 
surrogat umgås hon någon tim-
me varje dag med familjen via 
Skype, ett gratis kontaktverktyg 
på Internet.

…

Skulle inte du vilja ha en liten 
guidning i våra databaser? frå-
gar hon innan jag går.

– Jag kollar om det finns nå-
gon bibliotekarie som kan sitta 
med dig en timme om du vill.

Vem kan säga nej till något 
sådant? gratis.

Ove Wall
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Humanparken:

Partner sökes till humansamarbete
Detta är egentligen en kon-
taktannons. En inbjudan att 
dela tid, resurser och kom-
petens på något nyskapande 
och utvecklande.

Det handlar om Humanparkens 
fortsatta utveckling. Den hu-
manistiska motsvarigheten till 
teknikparken.

Om vi börjar med förutsätt-
ningarna.

 – Det finns otroligt mycket 
pengar att hämta inom området 
vård och omsorg, sa biträdande 
projektledare lars Björklund 
för ett år sedan till Högaktuellt.

Pengar som antagligen inte 
har minskat. Vad som saknas är 
vettiga forsknings- och utveck-
lingsidéer. Det är Humanpar-
kens främsta syfte.

Projektets ledare sedan i hös-
tas, ulric Jansson:

– Här är Högskolan en given 
huvudaktör och idéerna kan 
komma från vilken institution 
som helst. Gärna flera med 
samma idé.

Eget mandat
Just nu är det fråga om att bilda 
förening.

– Där kan vilken intressent 
som helst vara med men vi är 
noga med att personen ska ha 
mandat nog att inte behöva åka 
hem och fråga innan något be-
slut kan tas, forsätter ulric.

Syftet med föreningen är att 
skapa ett nätverk och ge pro-
jektet fastare form. Inom fören-
ingen ska sedan ordnas möten, 
föreläsningar och annat för att 
skapa bra jordmån för idéer och 
för att öka kontaktytorna. ett 
andra ben är projekten.

– Och det kan i stort sett vara 

vad som helst inom perspektivet 
vård och omsorg.

Samhället kan se stora pro-
blem inom en ganska snar 
framtid. en mycket stor fyrtio-
talsgeneration kommer att pen-
sioneras.

– Samtidigt blir den genera-
tionen äldre vilket ställer nya 
personella och ekonomiska 
krav på den offentliga sektorn. 
Om några år kommer den ar-
betande generationen inte att 
kunna försörja den åldrande. 
Därför behövs de här idéerna 
innan problemen dyker upp, Då 
kan man inte bara rusa iväg och 
göra någon billig snabblösning, 
säger ulric Jansson.

Användarens  
perspektiv

kort sagt ska idéerna komma 
nu för att forskning, prototyp-

tillverkning och produktion av 
hjälpmedel, eller utveckling av 
nya arbetssätt och metoder, ska 
hinna matas in i systemet.

Men vilka idéer det hand-
lar om kan inte ulrik och lars 
säga.

– grunden är som sagt att de 
ska ha vård- och omsorgsper-
spektiv. Och det kanske vikti-
gaste av allt: perspektivet ska 
vara brukarens, kundens, an-
vändarens och personalens.

Redan är ett par kommuner, 
flera företag, både inom till-
verkning och omsorg, och orga-
nisationer med även om någon 
medlemsmatrikel ännu inte ex-
isterar.

Passar din idé in där så når 
du ulric Jansson på ulcjan@
hig.se.

Ove Wall

Nya nämnderna är klara
I början av mars utsågs nya ledamöter till HiG:s samtliga utbild-
nings- och forskningsnämnder. Ledamöterna är tillsatta för tre 
år framåt. Här nedan ser du de nya laguppställningarna. 

Nämnden för naturve-
tenskap och teknik:

Bahram Mosgfegh (TB) (ordf)
Ulla Ahonen-Jonnarth (TB)

Camilla Niss (TB)
Nils Ryrholm (N)

Staffan Hygge (TB)
Rolf Källström (N)

Nämnden för humaniora, 
samhällsvetenskap och 

sociologi:
Agneta Ney (HS) (ordf)

Marja-Leena Kristofferzon (V)

Mårten Eriksson (V)
Stefan Sjöberg (V)

akmal Hyder (E)

Lärarutbildningsnämnden:
Elisabeth Björklund (P)

(ordf)
Christina Hultgren (N)
Göran Fransson (P)

Iris Attops (N)
Micael Melander (HS)
Kenth Dimberg (N)

Sarah Ljungquist (HS)
Peter Gill (P)

Nya webben inte orsak till it-haveri

Vid NT-nämndens sammanträde 2009-03-�2 behandlades bland 
andra följande ärenden:

verksamhet och budget för år 2009
årsredovisning 2008
medelsfördelning för forskning och forskarutbildning 20�0
handledarutbildning i samverkan med uppsala universitet
doktorandkurs i kvantitativa metoder
programutbud 20�0/20��

Nästa sammanträde är den 7 maj. Protokoll m.m. finner ni på http://
www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/Nt-
namnden/Nt-namnden.htm . Frågor kring nämndens arbete besva-
ras av ordförande Bahram Moshfegh eller nämndsekreterare kjell 
ekström.

Vid HVS-nämndens sammanträde utsågs Stig Sörling till ny 
ordförande i anställningsnämnden HS. Vidare togs följande frågor 
upp:

Beredningsutskott för fördelning av medel för forskning och 
forskarutbildning utsågs. 
Beredningsutskott för programutbudsförslag utsågs. 
Ingela enmarker utsågs till ordförande i Högskolans etiska 
kommitté samt att anna Hofsten och gunilla Mårtensson ut-
sågs till ledamöter i kommittén. 
en överenskommelse har träffats med uppsala universitet om 
en handledarutbildning. Nämnden kommer att informera insti-
tutioner och forskningsledare om detta. 
utvecklingsmedel avsattes för programutveckling 

HVS-nämndens nästa sammanträde är den 5 maj. Handlingar skall 
vara nämnden tillhanda tre veckor innan sammanträdet. 

















Samma dag som HiG:s nya 
externa webbplats publice-
rades stannade i stort sett 
nätverket i flera dagar. Många 
trodde att webbpubliceringen 
var orsaken.

Så, var det den nya webbplat-
sen som sänkte nättrafiken?

– att nätet slutade fungera 
samma dag berodde på helt an-
dra saker än publiceringen av 
vår  nya externa webb. De två 
händelserna har inte det minsta 
med varandra att göra. att nät-
verket slutade att fungera be-

rodde på ett byte av routrar, ap-
parater som hanterar datatrafik, 
som inte blev som det skulle, 
säger kommunikationschef Jo-
han ahlgren.

Enligt schemat
Ytterligare en missuppfattning 
är att webbpubliceringen var 
försenad.

– Det är också fel. Nya hig.
se publicerades enligt sche-
mat. I början av projektet var 
det däremot tänkt att det skulle 
ske redan vid årsskiftet. Men 
vi såg tidigt att det inte skulle 

fungera varför vi med tanke på 
resursbristen i projektgruppen 
flyttade fram publiceringen två 
månader. 

Inte färdig
När publiceringen skedde var 
inte hela den externa webb-
platsen färdig. Hur kommer 
det sig?

– Vi visste att den inte skulle 
hinna vara vara helt klar och 
mycket jobb återstår fortfarande 
med att föra över information 
från gamla till nya hig.se. Det 
är en tidskrävande procedur. 

Vi bedömde dock tidigt att tid-
punkten för publiceringen var 
viktig då vårrekryteringen drog 
igång.

arbetet med förnyelse av in-
tranätet kommer att fortgå under 
våren och sommaren. Parallellt 
med detta kommer även extern-
webben att byggas ut.

– Våra webbplatser ska inte 
vara statiska och det betyder 
att förändringar kommer att 
ske hela tiden, säger Johan ahl-
gren.

Ove Wall

Klubbat 
i nämnden

Kinesiska studenter gör företagsbesök i länet
Kinesiska studenter besöker 
under tre dagar i mars företag i 
länet. Först åker man till Nefab 
i Runemo och Bruks i arbrå. 
Dagen efter sker besök i västra 
gästrikland – Sandvik och Ova-
ko – och slutligen den � april 
besöker studenterna företag i 
norra Hälsingland – Senseair i 
Delsbo och exte i Färila. 

Vid varje besök deltar ett �5-
tal studenter, vilket innebär att 

cirka 45 studenter totalt får till-
fälle att stifta bekantskap med 
näringslivet i länet. 

Gemensamma luncher
Det ges även tillfälle för studen-
terna träffa representanter för 
kommunerna vid gemensamma 
luncher. Den 2 april avslutas be-
söken med aktivitet på campus 
där även Sandvik aB deltar.

Besöken är resultatet av ett 

samarbete mellan Hig, Mellan-
svenska Handelskammaren och 
kommunerna. 

Kontaktutbyte
Studenterna representerar skilda 
utbildningsområden – ekonomi, 
datavetenskap, elektronik, en-
ergi, geomatik och industriell 
ekonomi. Syftet med besöken 
är också att ge möjligheter att 
låta företagsrepresentanterna ta 

del av studenternas utbildningar 
och ambitioner samt att skapa 
förutsättningar för fortsatt kon-
taktutbyte och samverkan mel-
lan Högskolan och näringslivet 
i länet. 

Vill du veta mer om detta kan 
du kontakta Anders Berggren, 
kontakttorget, e-post anders.
berggren@hig.se eller Kristina 
Haesert, Internationella sekre-
tariatet, e-post kht@hig.se. 

KALENDARIUM
14/4, 9–�2, 3�:524. Semina-
rium om vad ett integrativme-
dicinskt förhållningssätt inom 
hälsoforskning kan innebära 
med Tobias Sundberg, en-
heten för studier av integrativ 
vård, karolinska Institutet.

7/5, 99:322, �0.�5–�2.00. 
"Conciliating Hunting and Bio-
diversity in a Mediterranean 
landscape?". Föredrag av Dr. 
Francisco Sanchez Tor-
tosa, universitetet i Cordoba, 

Spanien. Hur man kan förena 
och tillvarata intressen från både 
jägare och naturvårdare. Det 
blir även en diskussion om hur 
man kan bevara den biologiska 
mångfalden samtidigt som man 
kan tillgodose intressen från jä-
gare. 

12/5, fm, 99:�3�. gästföreläsare 
på en kurs i matematik. Docent 
Bo Johansson från uppsala 
universitet om matematik för 
yngre elever. Stor sal.



Högaktuellt8 

B SVERIGE

Porto 
betalt

anna lisa Detlow-Bergs stipendiefond räckte till tre mottagare. 
(På bilden från vänster) Emma Aspgren, Ann-Sofi Östlund och 
Annsofi Wigert fick dela på stipendiesumman 49 500 kronor vid 
Stipendiedagen den 10 mars. Emma och Ann-Sofi har studerat dis-
tiktsköterskors upplevelser av och tillvägagångssätt vid motiverande 
samtal medan Ann-Sofi gjort en experimentell studie om syrgaskon-
centration vid en speciell lungbehandling.

För närvarande förfogar Stipendiekommittén över 720 000 kronor 
från 3� donatorer. Det senaste tillskottet kommer från edsbyverken 
aB. 

Berikande studier för V-studenterForumet för  
ämnesdidaktik

Forumet för ämnesdidaktik har 
funnits på Högskolan ända se-
dan 2005. Det innehåller före-
läsningar av forskarstuderande 
med efterföljande diskussioner.

Vårens program är ännu pre-
liminärt:

Den �6 april föreläsare Fil. 
lic. i handikappvetenskap Kaj-
sa Jelinder om “International 
review of teacher’s attitudes to 
Inclusive education – the case 
of Physical education". Det 
sker i 99:5�6 klockan �3.�5.

Den 28 maj kommer dok-
toranden i didaktik Kerstin 
Bäckman och talar om “För-
skolebarns möte med matema-
tik – erfarenheter från learning 
Study i förskolan.” 99:6�3 kl. 
�3.�5.

Om lärarstudenters formande 
till lärare i mötet mellan var-
dagsliv och utbildning talar 
doktoranden Monica Vikner-
Stafberg den 4 juni. Det sker 
i 99:5�4.

12 minuter 
klockan 12

Visst kan föreläsningar 
vara tunga. Dock inte 
de i serien �2 minuter 
klockan �2, i Högsko-
lans bibliotek. Här gäller 
det för föredragshållaren 
att komprimera. Först ut 
var Bengt Söderhäll som 
pratade om Nobel- och 
Dagermanpristagaren  
le Clézio.

Nu senast pratade 
forskaren Niclas Björ-
sell om hur man sopar 
rent bland radiovågor, 
ljud ooch signaler för att 
kunna mäta radiosystem 
effektivare.

Nästa föredrag blir 
den �6 april. Innehåll 
presenteras på bibliote-
kets webbplats.

Open  
Access

Open access gör publi-
kationer fritt tillgängliga 
på Internet. Biblioteket 
ger kurs i ämnet där du 
lär dig mer om hur du når 
materialet. 25 maj mel-
lan �3.30 och �4.30.

Vi går tillbaka lite i tiden:
– Det har kommit ett iltelegram!

– Men kära hjärtannes. Har det hänt pojken nåt? Jag känner hur 
hjärtat hoppar upp i halsgropen...

kan det ha låtit.
I dag får vi iltelegram genom mobilen flera gånger om dagen.

Samtidigt pågår pålitlig forskning för miljoner om varför vi är så 
himla stressade. Kanske räcker det med att uppfinna någon  

mojäng som fördröjer mobilsamtalen och sms:en ett dygn eller så.


