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Tillsammans 
går det bättre
När högskolorna startade för 30 år se-
dan var en av tankarna att det skulle 
verka stödjande och utvecklande för 
regionerna. Om detta handlar detta 
nummer av Högaktuellt.

Sid. 2–9

Vad hände 
sedan?
kontaktrådets Samverkanspris har de-
lats ut sedan 2002. Förtjänta personer 
inom Högskolan har fått 50 000 kro-
nor i arbetsstipendium. Vi frågar vad 
de gjorde för pengarna.

Sid. 8 och 9

Styrelsen har 
gjort sitt val
Professor Maj-Britt Johansson vid 
Slu i uppsala blir av allt att döma 
Hig:s nya rektor när leif Svensson 
avgår i sommar. Styrelsen har gjort 
sitt val, och regeringen brukar inte 
säga nej.

Sid. 3
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Rektor Leif Svensson

Samverkan på bredden och djupet
Ända sedan civilisationens 
begynnelse har samverkan 
varit av största vikt för att föra 
utvecklingen framåt. Förhål-
landet gäller fortfarande och 
är det tredje benet som krävs 
för att högskolan ska hålla sig 
upprätt.

Vad man kanske inte tänker på 
är att det är just detta Hig:s lo-
gotyp symboliserar. Det krävs 
två parter för att hålla bollen i 
luften. ta bort den ena och den 
faller till marken.

– Det handlar både om att få 
och att ta, säger prorektor Bo 
Malmström. utan samverkan 
genom till exempel examensar-
beten och näringslivsanknutna 
utbildningar förlorar vi en vik-
tig kontakt med det omgivande 
samhället. Samtidigt utgör vi 
för näringslivet en stor rekry-
teringsbas för högutbildad ar-
betskraft. 

Det kanske senaste exemplet 

på samverkan är det omfat-
tande avtal som skrivits under 
med uppsala universitet om 
samarbete på samtliga utbild-
ningsnivåer. Högaktuellt skrev 
litet om detta i förra numret. 
Men det finns sedan tidigare 
akademisk samverkan på olika 
områden med Mittuniversitetet 
(företagsekonomi), ktH (olika 
områden), universiteten i lin-
köping (energiteknik), örebro 
(flera områden), Umeå (genus-
forskarskolan med mera), samt 
med andra högskolor.

Alla världsdelar
Internationellt når tentaklerna 
ut till alla världsdelar. Men det 
mest mångskiftande samarbetet 
finns i regionen, med näringsliv, 
kommuner och landsting inom 
såväl utbildning som forskning.

– Det är vår uppgift att främja 
regionen, det var faktiskt en av 
de starkaste argumenten för 
högskolereformens genom-

förande �977. ett tag kallades 
det för tredje uppgiften men 
man tyckte att just detta skilde 
ut samverkan från högskolans 
andra uppgifter, utbildning och 
forskning, och valde att i stället 
kalla det samverkan med omgi-
vanmde samhälle.

För att utöka listan kan som 
exempel nämnas samköpet, 
med bland andra Vattenfall, av 
det svepelektronmikroskop som 
finns på Brynäs. Detta skulle 
knappast kunna köpas med en-
bart egna medel.

Externa uppdrag
I det planerade stora laborato-
riet som ska göra det möjligt för 
BMg, Byggd Miljö på Brynäs 
i gävle, och hela Centrum för 
Belastningsskadeforskning med 
delar kvar i umeå, att samlas på 
kungsbäck kan man tänka sig 
ett visst mått av externa labora-
torieuppdrag.

Sjuksköterskestudenterna 

som gör sin kliniska praktik 
inom vården i regionen är yt-
terligare exempel liksom den 
planerade Humanparken som 
ska verka som en arena för 
samverkan, regional utveckling 
och forskning mellan Hig, re-
gionens kommuner, landstinget 
och näringslivet. 

 Sedan länge finns externa 
ledamöter i samtliga Hig:s pro-
gram- och branschråd.  

avslutningsvis kan uppräk-
ningen balanseras med en allde-
les för liten uppdragsutbildning. 
Om detta skriver rektor leif 
Svensson på vidstående sida.

Visa bredden
I detta nummer av Högaktu-
ellt tas några skutt genom den 
samverkan som finns.  Det rör 
sig om smått och stort och ar-
tiklarna har inte för avsikt att 
redogöra för allt, utan mer att 
visa bredden.

Ove Wall

Samverkansuppgiften

Samverkansuppgiften, den som 
ibland också kallas tredje upp-

giften, vad innebär den? I Högsko-
lelagen � kap. 2§ kan man läsa: 
Högskolorna skall också samverka 
med det omgivande samhället och 
informera om sin verksamhet. Mer 
svar på frågan får vi inte av lagar 
och förordningar. I de reglerings-
brev vi får varje år från regeringen 
ges också en precisering av vilka 
uppgifter man vill ha in om vårt 
arbete på samverkansområdet. Om 
detta och om Högskolans rapport 
till regeringen kan man läsa i av-
snittet Samverkan med omgivande 
samhälle i årsredovisningen för 
2007 (sök på webbplatsen via Hög-
skolestyrelsen och sedan Fastställ-
da ärenden 2008). Signalerna från 
regering och riksdag säger att sam-
verkan skall vara en integrerad del 
av både utbildning och forskning.

På några områden är samverkan 
väl etablerad och föga ifrågasatt, 
nämligen samverkan med andra 
delar av den offentliga sektorn. 
Verksamhetsförlagd utbildning 
för lärarkandidater och praktik för 
blivande sjuksköterskor är ett par 
exempel, där också synpunkterna 
utifrån tas tillvara vid upplägg och 
genomförande av utbildningarna. 
Samverkan med näringslivet, sär-
skilt det privata, är och har varit 
mer ifrågasatt. Skillnaden i attityd 
varierar i det fallet mycket mellan 
två ytterligheter; de gamla lärosä-
tenas filosofiska fakulteter och de 
tekniska högskolorna.  

När det gäller samverkan med nä-
ringslivet är kontakttorget en ge-
mensam dörr – in för företagen och 
ut för Högskolan. kontakttorget är 
också ett nav i utvecklingen av sam-
verkan. ett utvecklingsprojekt med 
grund i kontakttorget är FöRSt 
(FöRstärkt Samverkan mellan 
Högskolan i gävle och regionen 
för ökad tillväxt), där en ansökan 

med stöd från Region gävleborg 
och gävle kommun gått in till eu:s 
strukturfonder.  Bland de många ak-
tiviteter som planeras kan nämnas 
vidareutveckling av arbetslivsin-
tegration och av alumnverksam-
het samt utveckling av ett system 
med lotsar och samverkansråd vid 
institutionerna. lotsarna är tänkta 
som en intern motsvarighet till de 
noder, som finns ute i kommunerna 
och som nu i några år varit mycket 
värdefulla kontaktskapare mellan 
Högskolan och näringslivet.

en speciell form av arbetslivsinte-
grerad utbildning är coop-utbild-
ning, tydligast företrädd i Sverige 
av Högskolan Väst i trollhättan. 
enkelt kan den beskrivas som en 
samtidig högskoleutbildning och 
trainee-anställning med en fördel-
ning av tiden under fyra år för en 
normalt treårig utbildning och för 
arbete i ett företag. Hur man skulle 
kunna utveckla sådan utbildning 
här är något som vi funderar på. Det 
skulle kunna vara ett medel för att 
på en gång öka rekrytering, stärka 
samverkan och säkra försörjning 
med kompetent arbetskraft.
Högskolan spelar en aktiv roll i de 
långt gångna planerna på ett inno-

vationssystem för gävleborg och 
speciellt då en inkubator. Några 
pengar att satsa har Högskolan inte. 
Vi tillhör ju inte de högskolor som 
fått rätt och kapital till ett utveck-
lingsbolag av regeringen. Ändå 
är vi en viktig del av en innovativ 
miljö. Drivhuset är redan i dag en 
aktiv part för att skapa möjlighet 
för våra studenters kreativitet att 
leda vidare till företagande.

uppdragsutbildning är en viktig 
del av samverkansuppgiften. Där 
ligger Högskolan mycket illa till 
i jämförelse med övriga landet, 
vilket återspeglas i intäkterna. I 
hela riket bidrog 2006 uppdrags-
utbildningen med 4,9 procent av 
intäkterna medan det för Högsko-
lan i gävle endast rörde sig om �,� 
procent – svenskt bottenrekord. I 
reda pengar är skillnaden mot riket 
för vår del �6 miljoner kronor! Vi 
fullgör inte vår samverkansuppgift 
på ett tillfredsställande sätt och går 
miste om betydande intäkter. Jag 
har förgäves sökt orsaken. Vi har 
en organisation, där både kontakt-
torg och PuX har till uppgift att 
förmedla information och kontak-
ter. Här tycks inte finnas någon 
avgörande skillnad mot andra läro-
säten. attityden hos lärarna betyder 
också mycket i sammanhanget och 
det är väl ingen hemlighet att det 
varit en rätt spridd uppfattning att 
uppdragsutbildning inte hör hem-
ma i det akademiska livet. Varför 
skulle den attityden vara starkare 
här än till exempel i Dalarna, där 
uppdragsutbildningen ger 5,7 pro-
cent av intäkterna? Jag har före-
slagit att de lärare som deltagit 
i uppdragsutbildning skall upp-
muntras i årets löneförhandling 
och hoppas mycket på det före-
slagna systemet med lotsar, som 
ett effektivt verktyg, men efter-
lyser också nya konkreta idéer 
hur uppdragsutbildningen kan 
växa vid Högskolan.

Maj-Britt Johansson föreslås bli ny rektor
Professor Maj-Britt Johans-
son från SLU i Uppsala före-
slås av högskolestyrelsen att 
bli den som efterträder rektor 
Leif Svensson när han slutar 
i sommar.

Maj-Britt Johansson var tills 
helt nyligen prefekt för Institu-
tionen för skoglig marklära vid 
Sveriges lantbruksuniversitet i 
uppsala. en tjänst som hon på 
eget initiativ avslutar efter tio 
år. allt som allt har hon arbetat i 
30 år vid Slu.

Varför vill du bli rektor vid 
Högskolan i gävle?

– Jag tycker ni har en intres-
sant profil på verksamheten vad 

gäller utbildning, forskning och 
samverkan. Med ett utifrånper-
spektiv vill jag uttrycka det så 
att ni utvecklar kunskapen om 
en hållbar livsmiljö för män-
niskan – något som samhället i 
ökad utsträckning kommer att 
efterfråga i framtiden. Högsko-
lans olika ämnesområden med 
bland annat humaniora och 
samhällsvetenskap, natur- och 
datavetenskap, ekonomi, teknik, 
vårdvetenskap samt utbildnings- 
och beteendevetenskap utgör 
alla viktiga byggstenar i detta. 

– Där finns hela kedjan, från 
kunskap om hållbar byggd mil-
jö, livsstil, livskvalitet, hälsa i 
alla åldrar, arbetsliv, utbildning, 

data, elektronik med mera. en 
betydligt bredare profil än mitt 
nuvarande universitet som arbe-
tar med våra biologiska natur-
resurser. 

Det ska strykas under att 
Maj-Britt Johansson är hög-
skolestyrelsens förslag till ny 
rektor. Därefter är det regering-
ens sak att ta beslutet i frågan. 
Regeringen kontrollerar främst 
att processen gått rätt till och att 
den sökande har rimliga meri-
ter. Därefter vidtar löneförhand-
lingar, berättar chefen vid uni-
versitets- och högskoleenheten 
vid utbildningsdepartementet, 
ann-Caroline Nordström.

Ove Wall
Maj-Britt Johansson blir sannolikt 
HiG:s nya rektor. 
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Sandvik Systems Development

Sex av sju exjobbare arbetar kvar 
Tunnplåt i Gävle AB tar emot sina två första exjobbare

– Det här är spännande !
Under vårterminen tar före-
taget Tunnplåt i Gävle AB 
för första gången emot två 
ekonomiingenjörer från den 
projektbaserade ingenjörsut-
bildningen, något som chefen 
Gert Jansson ser fram emot.

– Det här är spännande. Stu-
denterna ifrågasätter mycket 
och ställer mig till och med mot 
väggen ibland, säger gert Jans-
son, företagets chef och ägare.

Tiden för knapp
tunnplåt aB har idag �4 an-
ställda och tillverkar förva-
ringsprodukter i plåt och lami-
nat. Företaget har funnits sedan 
�986 och gert Jansson tog över 
�998. I stora lokaler på Industri-
gatan i gävle producerar företa-
get bland annat förvaringsskåp, 
skohyllor och värdeskåp. ge-
nom åren har gert många gång-
er funderat över hur logistiken 
i lokalerna skulle kunna göras 
bättre. Men som på de flesta 
företag är tiden knapp och pro-
duktionen måste gå före. 

Gå igenom logistiken
Kontakten med Högskolan fick 
gert via Högskolans kontakt-
person Owe Bäcker på gävle 
kommuns näringslivskontor 
som besökte tunnplåt i höstas. 
Owe kontaktade kontakttorget 
som i sin tur tog med sig en lä-
rare till företaget som konstate-
rade att det här blir ett bra pro-
jekt för studenterna att arbeta 
med under våren. I början av 
februari påbörjade studenterna 
sitt projekt som går ut på att 
göra en genomgång av logisti-
ken i produktionen och se vilka 
förbättringar som kan göras. 
Minst en gång i veckan fram till 
april kommer studenterna att 
vara på företaget.

– Studenterna är väldigt nyfik-
na och alerta och har intervjuat 
både mig och grabbarna i pro-
duktionen. Speciellt mycket tid 
har det inte heller tagit mig. Hit-
tills har jag kanske bara lagt fem 
sex timmar, säger gert. 

Resultatet av studenternas ar-
bete kommer att presenteras i en 
skriftlig rapport under våren.

– Jag har inga våldsamma 

förväntningar men hoppas att vi 
ska kunna förbättra flödet. Man 
blir ju lätt hemmablind så det 
blir spännande att se vad stu-
denterna kan komma fram till. 
Jag tycker att samarbete med 
Högskolan är en bra resurs och 
det finns säkert fler områden där 
studenter kan hjälpa till

Maria Åstrand sWenneke

Sandvik Systems Develop-
ment, SSD, är ett bolag vid 
Sandvik AB som arbetar som 
internkonsulter inom IT-sys-
tem och mjukvaror. Samman-
lagt arbetar cirka 350 perso-
ner inom bolaget. De senaste 
åren har det blivit allt svårare 
för SSD att rekrytera medar-
betare. Det har resulterat i 
ökat intresse för Högskolan i 
Gävle och dess studenter.

kjell Persson är team manager 
på SSD. Han arbetar med de 
mjuka frågorna i ledarskapet, 
såsom utvecklings- och löne-
samtal, kompetensutveckling 
och rekrytering. För drygt ett 
år sedan intensifierades samar-
betet med Högskolan i gävle. 
kjell hade diskussioner med 
Bengt östberg och Roland Nor-
gren, bägge verksamma inom 
datavetenskapen, vilket resul-
terade i att Sandvik Systems 
Development bjöd in studenter 
och lärare vid högskolans data-
utbildningar till ett studiebesök 
på företaget. 

Sju exjobbare
Man deltog också i exjobbsda-
gen och fick då kontakt med stu-
denter som var intresserade av 
att göra exjobbet hos dem. 

– Det resulterade i att vi förra 
året hade sju exjobbare hos oss 
från både Högskolan i gävle 
och från uppsala, berättar kjell. 
Det gick fantastiskt bra och ex-
jobben blev riktigt bra. av dessa 
personer har sex personer fått 
anställning på Sandvik. Resul-
tatet blev klart över förväntan, 
säger kjell. 

Introduktion
När exjobbarna kommer till 
Sandvik får de en introduktions-
utbildning och en arbetsplats 

med bärbar dator. 
kjell som själv har läst data-

vetenskap vid Högskolan i gäv-
le vet hur viktigt ett examensar-
bete kan vara för att skaffa sig 
första jobbet efter utbildningen. 
kjell gjorde sitt eget examens-
arbete på Sandvik �999.   

Måste visa oss
– Det är en bra möjlighet för 
företaget att lära känna studen-
terna under examensarbetet, 
men även för dem att känna på 
Sandvik. Det är viktigt för oss 
att vi håller oss framme och vi-
sar upp oss för studenterna. I år 
har vi nio förslag publicerade 
på exjobbpoolen. Studenterna 
får söka exjobben och vi ska 
just nu påbörja intervjuer med 
studenter inför vårens exjobb.

Sandvik aB har på sin webb-
plats en hel avdelning för just 
studenter. I slutet av februari låg 

beskrivningar av ett trettiotal 
möjliga examensarbeten ute för 
ansökan i företagets databas.

kjell säger att det är de drif-
tiga och målmedvetna studen-
terna som blir utvalda.

eftersom Sandvik aB är ett 
mycket stort företag och består 
av flera olika bolag, har en cen-
tral kontaktperson för högskole-
frågor utsetts. Denne samordnar 
till exempel mässdeltagande 
vid arbetsmarknadsdagar. till 
sin hjälp har den centrala funk-
tionen stöd av personer från de 
olika bolagen. På frågan om 
hur samverkan med Högskolan 

i gävle kan utvecklas svarar 
kjell att det är viktigt med sam-
arbete. 

– kanske kan vi medverka 
mer i kurserna på olika sätt. en 
idé är att Högskolan och före-
tag såsom vårt hjälps åt med 
rekrytering till högskolan. Om 
vi kan hjälpa Högskolan att 
rekrytera studenter så kommer 
det att gynna oss på lång sikt. 
Vi kanske kan delta i besök på 
gymnasieskolor eller göra nå-
gon skrift. Om Högskolan vill 
att vi engagerar oss är vi är in-
tresserade.

anna JanssOn

Gert Jansson vid företaget Tunnplåt AB ser fram emot att studenterna 
kommer. De två blivande  ekonomiingenjörerna ska se över logistiken i 
lokalerna. Foto: Maria Åstrand Swenneke

sandvik systeMs develOpMent aB är sandviks sys-
teMutvecklingsBOlag. ssd har OMkring 350 Med-
arBetare, varav de flesta arBetar i sandviken, Men 
BOlaget har även verksaMhet i giMO i nOrra uppland 
Och i england.

FAKTA

Kjell Persson, team manager vid Sandvik Systems Development, tycker gott att samarbetet med Högskolan kan 
utvecklas ytterligare. Han föreslår att man kan komma in i utbildningen även inom kurser. Foto: Anna Jansson

företaget tunnplÅt i gävle aB grundades 1986 Och 
övertOgs av gert JanssOn 1998. det har 14 anställda 
Och Man tillverkar prOdukter sOM exeMpelvis förva-
ringsskÅp, sittBänkar Och inredningsdetalJer i plÅt 
för arBetsplatser Och skOlOr Med Mera. 

FAKTA

Stipendier
Den 4 mars delades 
ett antal stipendier ut i 
Rävhallen. Denna gång 
från Anna Lisa Detlow-
Bergs stipendiefond 
och Sandvik AB.

Det förra gick till 
Anita Johansson som 
fick 20 000 kronor och 
Annica Ernesäter och 
Maud Söderlund som 
fick vardera 10 000 
kronor.

Statuterna ändras
Stipendiets handläg-
gare har konstat-
erat att statuterna bör 
genomgå en översyn.  
Före utdelningen hade 
stipendiekommittén 
en principdiskussion 
kring problemet att  när 
anställda vid Högsko-
lan konkurrerar med 
studenter om samma 
stipendium konkurreras 
studenterna ofta ut när 
det handlar om veten-
skapliga merier och 
utbildningsnivå.

Man beslutade att 
reglerna ska ses över 
till nästa ansöknings-
omgång.

Sandvik AB delade ut 
30 000 kronor. Dessa 
gick till Magnus Flodin 
som fick halva denna 
summa för sitt exa-
mensarbete inom da-
tavetenskap och som 
Högaktuellt skrev om i 
nummer 2008–1.

Stipendiets andra 
halva delades av Anja 
Rackwitz och Markus 
Sterner för det gemen-
samma examensarbe-
tet Photorealistic ren-
dering with v-ray. Det 
handlar om datorgrafik 
inriktad mot 3D och 
ljussättning för att upp-
nå fotorealism.



Högaktuellt6 Högaktuellt 7 

Kontakttorget i gränslandet Studenter ruskar om i skolorna

Förändring av attityder kring samverkan tar tid
Under 2007 gjordes en stor 
undersökning om vilken in-
ställning till och deltagande 
i samverkan med det omgi-
vande samhället lärare och 
forskare vid svenska universi-
tet och högskolor hade. Rap-
porten heter Samverkan i det 
akademiska vardagslivet. 

De �0 000 svaren från lärare och 
forskare har analyserats med 
hjälp av trädanalys som har den 
fördelen att man kan komma 
åt problematiken med interak-
tionseffekter mellan variabler i 
stora datamängder. 

Bland annat konstateras att 
kön har ringa betydelse för 
hur involverad man är i sam-
verkan, medan akademisk 
befattning har stor betydelse. 
Vetenskapligt område spelar 
roll och ett oväntat resultat är 
att inom teknik är vetenskap-
liga artiklar en parameter som 

direkt påverkar inställningen 
till samverkan. 

Sambandet är ju fler artiklar, 
desto mer positiv till och del-
tagande i samverkan, medan 
det inom övriga vetenskapliga 

områden gällde att 
antalet publicerade 
populärvetenskap-
liga artiklar var det 
som bidrog mest till 
deltagande i samver-
kansaktiviteter.

I mitten
Högskolan i gävle 
placerade sig i mit-
ten av skalan i flerta-
let av frågorna, men 
vid några av frå-
gorna noterade Hig 
extrempositioner. 
När det gäller publi-
cerade populärve-
tenskapliga artiklar 
hamnade Högskolan 

i gävle på en jumboplats och 
mot bakgrund av sambandet 
mellan populärvetenskapliga 
artiklar och inställning till sam-
verkansaktiviteter kan det finnas 
skäl att se över detta om före-

satsen att öka samverkan finns. 
Högskolan i gävle utmärker sig 
genom att ha den lägsta andelen 
kolleger som delar med sig av 
sina akademiska nätverk till de 
egna kollegorna.

Bisysslor viktiga
andra generella slutsatser av 
undersökningen är att samver-
kan kan integreras bättre, ske 
närmare forskning och utbild-
ning, att det tar tid att ändra 
attityden till samverkan och att 
ge samverkan ett tydligare me-
ritvärde. Bisysslor är en viktig 
samverkansform och den kan 
synliggöras i bland annat poli-
cydokument. Istället för att fo-
kusera på företagsstarter kring 
patent borde lärosätena lägga 
tyngdpunkten på att hjälpa fors-
kare att licensiera ut sina upp-
finningar. 

JOakiM helMBrant

Rapporten Samverkan i det akademiska var-
dagslivet kan laddas ned på www.nutek.se. Foto: 
Joakim Helmbrant

Lärarstudenterna kan ställa 
frågor så att det ruskar om 
en lite. Det är bra att få ett uti-
frånperspektiv, säger Anne-
Chatrine Bergh, rektor vid 
Söderskolan i Sandviken.

Söderskolan är en grundskola 
med �3 högstadieklasser i 
stadsdelen Björksätra i Sandvi-
ken. Där tar man emot i genom-
snitt en lärarstudent per år för 
verksamhetsförlagd utbildning, 
VFu, och senare examensar-
bete. VFu-perioderna är upp 
till tio veckor långa.

Med öppna armar
trots att studenterna söker 
platserna sent i förhållande till 
grundskolans planering tas de 
emot med öppna armar.

– Varje student tilldelas en  
lokal lärarutbildare. Visserligen 
ger det oss mer jobb, ingenting 
gör ju sig självt, men de lokala 
lärarutbildarna och övriga lä-

rare är ändå jätteglada åt att ha  
studenterna här, berättar anne-
Chatrine Bergh.

Skolan tar emot lärarstuden-
ter både från Högskolan Dalar-
na och Högskolan i gävle och 
har gjort det åtminstone sedan 
anne-Chatrine Bergh började 
som rektor �999.

Perspektiv utifrån
utifrånperspektivet är eftertrak-
tat.

– Det är så lätt att bli hem-
mablind. Studenterna kan ställa 
jättekluriga frågor som vi inte 
tänkt på men som vi då blir 
tvugna att ta itu med.

Hon kommer på rak arm inte 
på något speciellt exempel men 
säger att det kan röra något som 
studenten själv upplevt under 
sin egen skolgång eller något 
nytt som inte har nått ut än.

Måste gå kurs
Varje lokal lärarutbildare måste 

gå en kurs avsedd för uppdra-
get innan de tar emot studenter. 
Denna kurs ges av Högskolans 
lärare och de senaste tio åren 
beräknas att omkring 400 av 
regionens lärare kompetensut-
vecklat sig på detta sätt.

Skolutvekling
PuX, Pedagogisk utveckling 
gävleborg, kallas  Högskolans 
lärarutbildningars kontaktyta 
mot regionen. Här möter veten-
skapen den beprövade erfaren-
heten. Det sker på många sätt, 
bland annat genom kompetens-
utveckling och erfarenhetsut-
byte. andra  exempel är gemen-
samt ansvar för utbildning av 
förskollärare/lärare, VFu  samt 
forskning och skolutveckling. 

Nio tematiska forskargrupper 
är för närvarande aktiva. Dessa 
leds av lärarutbildare/forskare 
vid Högskolan, men såväl hög-
skolepersonal som personal från 
förskolor och skolor medverkar. 

De tematiska gruppernas arbete 
är tänkta att leda till såväl in-
tressanta forskningsresultat som 
skolutveckling.

– Inom PuX har vi nyligen 
tittat på vilka officiella skolut-
vecklingsområden kommunerna 
beslutat om. Sådana kan leda till 
intressanta gemensamma pro-
jekt mellan lärarutbildningen 
och kommunerna, säger Mar-
gareta Bäckström som är sam-
ordnare i PuX.

Stora konferenser
PuX ordnar varje år tillsam-
mans med andra aktörer i re-
gionen bland annat två stora 
konferenser inom It respektive 
forskning och skolutveckling 
för lärare, förskollärare, lokala 
lärarutbildare och skolledare i 
länet och norra uppland. Delta-
garantalet har ständigt stigit och 
dagarna brukar bjuda på en stor 
mängd seminarier. 

Ove Wall

Skamset
lyser några fel i februarinumret 
av Högaktuellt. I texten om kaisu 
Sammalisto ska den nämnda tid-
skriften heta Innovative Higher 
education och redaktören libby 
V Morris ska vara verksam vid 
universitetet i georgia.

På tidningens förstasida 
nämns en obefintlig Anna-Britta 
Ståhl. Det ska naturligtvis vara 
eva-Britta Ståhl. Och att Hig 
efter avtalet med uppsala uni-
versitet skulle få rätt att anta 
doktorander är naturligtvis att 
gå för fort fram. Däremot kan 
vi handleda sådana.

Någon har även påpekat att 
det nya kaféet, Caffe Prego, fått 
felstavat namn men det heter ju 
faktiskt så.

Samarbete om forskarut-
bildning i företagsekonomi
Mittuniversitetet och Högsko-
lan i Gävle har sedan en tid 
forskarutbildning i företags-
ekonomi gemensamt i Mit-
talliansen  (ej att blanda ihop 
med den politiska diton). Det 
har resulterat i gemensam 
kursplanering och handled-
ning för doktorander. Det 
finns även ett gemensamt 
vetenskapligt råd.

Forskaren Fereshteh  Ahma-
di och professor Mona Elias-
son var de två talarna vid det 
första av tre seminarier med 
namn som rubriken ovan.
Fereshteh berättade om sin an-
komst till Sverige från Iran som 
student och påpekade att hon 
blev invandrare först när hon 
bestämt sig för att stanna.

Mona eliasson talade om 
fördomar och konstaterade att 
islamofobi fanns redan på�600-
talet och att vi gärna gör be-
dömningar av hela folkgrupper 
utifrån enskilda individer.

Arbete med 
lika villkor

Den 28 februari togs ett nytt 
steg genom att det högre semi-
nariet då började genom video-
konferens mellan östersund, 
Sundsvall och gävle. 

Det var den nya doktoran-
den Åsa Lang som fick äran 
att presentera sina avhand-
lingsplaner. Ordförande var 
lars torsten eriksson, som 
varit Hig:s initativtagare till 
Mittalliansen.

arbete pågår för att erhålla 
rätten att ge masterexamen.

På Kontakttorget upplever 
man att intresset för sam-
arbete med högskolan ökar 
alltmer i omvärlden. 

– Vi har förmånen att verka i 
gränslandet mellan teori och 
praktik och ser med tillfreds-
ställelse hur dessa båda världar 
i allt större utsträckning närmar 
sig varandra, säger samordna-
ren anders Berggren. 

kontakttorget är en enhet med 
fyra anställda inom avdelningen 
för kommunikation och samver-
kan som ägnar dagarna åt möten 
med lärare, forskare, studenter å 
ena sidan och samtal och träffar 
med representanter för företag, 
kommuner och andra verksam-

heter å den andra. 
kontakttorget jobbar för att 

få till samarbeten i till exempel 
examensarbeten, uppdragsut-
bildningar, samarbete i Nu!, 
Näringslivsintegrerad utbild-
ning, för ekonomer och projek-
tingenjörer och i forsknings-
samarbeten. under vintern har 
man exempelvis arbetat med 
att stödja lärarna i det nya Pa-
programmet med arbetslivskon-
takter. 

– en stor del av vårt jobb 
handlar om att informera, mark-
nadsföra, nätverka samt skapa 
och vårda kontakter med företag 
och organisationer som är eller 
kan bli våra samarbetspartner, 
säger Maria Åstrand Swenneke, 

en av enhetens projektledare. 
– Idag har vi drygt 800 kon-

taktpersoner i vårt register, sä-
ger anders Berggren. 

Förstärkning
kontakttorget är engagerade 
som ägare till olika projekt så-
som Nu! och FöRSt, ett pro-
jekt för att ytterligare förstärka 
samverkan. en viktig uppgift är 
att söka finansiella medel och 
ha kunskap om finansierings-
källor som exempelvis struk-
turfonder. Detta för att kunna 
tillföra medel till Högskolan för 
att stötta och öka möjligheterna 
för samverkansprojekt. en vik-
tig kompetens och erfarenhet 
som man har användning av 

dagligen är att arbeta i och driva 
projekt. exempel på ett sådant 
är Forskarfredag som sker för 
andra gången i år.

För att nå ut bättre till regio-
nens företag samarbetar kon-
takttorget med de så kallade 
”högskolenoderna” i kommu-
nerna. Dessa personer finns vid 
näringslivsenheter och lärcentra 
och arbetar dagligen med före-
tagskontakter och har högsko-
lekontakter som en uppgift av 
fler i sitt arbete. Kontakttorget 
uppmuntrar såväl lärare som 
studenter och företag att höra 
av sig med samverkansfunde-
ringar.

anna JanssOn
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Pristagare – vad hände sedan? Hann inte 
med allt

Lars-Torsten Eriksson fick 
2001 års pris för lärande och 
företagsutveckling i samver-
kan med företag och för att 
ha uppmärksammat den nya 
informationsteknikens möj-
ligheter. 

Hans arbete har bland annat re-
sulterat i flera böcker samt i att 
utveckla ett magisterprogram i 
elektroniska affärer.

– Det var en hektisk period 
när jag fick samverkansstipendi-
et. Jag hade just varit en termin 
vid university of St thomas, 
Minneapolis, och undervisat. 

När han återkom till hemlan-
det fanns mycket att göra. Där-
för dröjde det innan han kunde 
börja använda stipendiet.

– egentligen skulle pengarna 
användas samma år, men det 
dröjde faktiskt ett par år innan 
det blev möjligt för mig. Det var 
i samband med att jag undervi-
sade en sommartermin på uni-
versity of Hawaii som pengarna 
gav mig möjlighet att stanna lite 
längre som gästforskare på uni-
versitetet. 

– Men jag tror tyvärr inte jag 
hann dra nytta av hela stipendiet 
utan en del frös nog inne.

lars-torsten är även initia-
tivtagare till ett djupare samar-
bete med Mittuniversitetet inom 
ekonomiutbildningarna.

Köpte tid

Eva Carling fick stipendiet  
2004 för skapandet av Crea-
tive Media Lab, en mötes-
plats mellan Högskolan och 
näringslivet inom it-området.

– För pengarna köpte jag mig 
tid för kompetensutveckling, 
bland annat om hur man för ut 
idéer som rör ny teknik. Nå-
got som jag kan använda inom 
Creative Media lab, CMl (en 
sammandragning inom Hig 
med nyckelorden digital teknik, 
näringsliv och samarbete).

Hon menar att Samverkans-
priset inte bara var pengar utan 
även ansvar.

– Jag måste till exempel frå-
ga mig hur jag kan fortsätta att 
stärka CMl.

– Jag tyckte att det var väldigt 
roligt med erkänsla och blev lite 
mallig. Och kunskapen om pri-
set har spridits och arrangörerna 
av uppfinnartävlingen Venture 
Cup ville med anledning av 
detha mig med i juryn och där 
satt jag bland andra tillsammans 
med den kände uppfinnaren Hå-
kan lans.

Besökte nobelpris- 
tagaren Elfride Jelinek

Bengt Söderhäll mottog 
2006 års pris för kontaktska-
pande på flera håll.
 
– Jag åkte till tyskland och be-
sökte nobelpristagaren i litteratur, 
elfride Jelinek. Vi hade träffats 
tidigare i samband med att hon 
mottog Stig Dagermanpriset.

Bengt åkte och bodde så bil-
ligt som möjligt för att pengarna 
skulle räcka länge. Det gjorde 
att han även kunde samla sig till 
ett abstract som skickades till 
�:a Nordiska ämnesdidaktiska 
konferensen i Oslo där han till 
sin förvåning antogs.

två dagar tog han ledigt för 
att fila på en visa eller låt han 
gjort tidigare, betitlad Medbor-
gare.

– Den brukar jag hälsa mina 
nya studenter välkomna med.

– Priset var en kick och det 
märks att det är känt. Jag har 
fått många förfrågningar om 
att vara moderator vid diskus-
sioner. 

Han har också bokat Svenska 
institutets boende i aten i som-
mar. Skrivarlusten har återvänt 
och avhandlingen behöver en-
gagemang. 

– Den akademiska miljön 
är tuff men det är bra för oss 
adjunkter att se att den inte är 
farlig.  

Bengt Söderhäll har funnit att 
hans resor totalt i normala fall 
skulle ha kostat ��0 000 kronor.

Resor och 
studier

Jan Eriksson var pristaga-
ren för 2003. Han skapade ut-
bildningsprogrammet Design 
och träteknik där samverkan 
med den regionala industrin, 
inte minst inom träområdet, är 
bärande och framträdande.

– Jag använde pengarna för 
att resa och studera arkitektur, 
konst och design. De har med 
lite eget tillskott tagit mig till 
New York, Paris, Rom, Söul 
och tokyo i nämnd ordning. 

Nytta och nöje i förening, me-
nar han och det konkreta resul-
tatet är den bilddokumentation 
som han har haft stor glädje av i 
undervisningen i designhistoria 
och designteori. Detta material 
har också kompletterats med 
material från andra resor till Ita-
lien, katalonien och Belgien.

Museeibesök har varit vik-
tiga men även besök i enskilda 
stadsdelar och byggnader.

– Mest intressant har nog 
Fjärran östern varit. tokyo är 
ett häftigt ställe, fullt i klass 
med New York och i Sydkorea 
hade jag en guide i en gammal 
koreansk vän till min fru. Han 
är arkitekt och driver bland an-
nat en skola i timmerhusbyg-
gande.

Sedan Kontaktrådet instiftade Samverkanspriset 2002 har åtta personer sett sig belönade för insatser för att öka kontaktytorna 
mellan Högskolan och det omgivande samhället. Priset är ett arbetsstipendium och består av 50 000 kronor, deponerade hos 
rektor och utbetalade så att säga "mot kvitto". Enligt statuterna ska stipendiet användas inom ett år.

Claes Beckman blev helt ny-
ligen prisets mottagare och 
har ännu inte hunnit använda 
några pengar. 

Men han meddelar att han kom-
mer att åka till Nice i juni för 
pengarna för att forska på mo-
biltelefoniantenner hos uni-
versitetet i Nice och på etSI, 
europeiska standardiseringsin-
stitutet för telekom.

Åsa Morberg fick 2003 års 
pris för sitt omfattande sam-
arbete på skolområdet med 
kommunerna i länet.

– Priset betydde väldigt mycket, 
både för mig personligen och för 
min karriär och jag blev väldigt 
glad. När jag sökte en profes-
sur i didaktik vid en högskola i 
Norge lyftes priset fram mycket 
påtagligt.

Åsa har inspirerats att fortsät-
ta sitt arbete inom samverkan.

– Jag tycker alltid att det är 
roligt och samverkan ger myck-
et tillbaks för min egen kompe-
tensutveckling.

Vad hon har gjort för peng-
arna kan hon inte säga då hon 
inte kunnat göra något ännu. 
När hon fått stipendiet gjordes 
utbetalningssystemet om och av 
okänd anledning försvann pos-
ten in i något annat.

– Men nu hoppas jag att till 
sommaren kunna besöka ett In-
ductionscentrum i uSa.

Induction handlar om att här-
leda slutsatser från erfarenhet 
och i Åsas fall handlar det om 
lärares första tid i yrket.

Allt kvarSka forska

Erika Engvall fick priset 
2005 tillsammans med Per-
Arne Wikström (infälld)  och 
Jonny Hagén, för skapan-
det, utvecklandet och driften 
av NU!, Näringslivsintegrerad 
utbildning vid Institutionen för 
ekonomi.

– Det är alltid roligt att få be-
kräftelse på att det man gör är 
rätt, säger erika engvall, och 
särskilt roligt att vara nomine-
rad av andra. Nu! fortsätter att 
utvecklas och arbetssättet finns 
också på annat håll, bland annat 
i den projektbaserade ingenjörs-
utbildningen. Man försöker att 
samla erfarenheter och dela på 
dem. 

att tre personer delade på pri-
set gjorde det lite svårare med 
utnyttjandet.

– Men vi har gjort resor, 
tillsammans och var för sig. 
Per-arne har varit i kina och i 
australien, John i Bryssel och 
tillsammans var vi avslutnings-
vis i Finland där utbildningen i 
polytechnics är mer praktisk än 
teoretisk.

Har rest
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HiG:s Margaretha Rönnberg:

Låt lugnt blöjbarnen titta på tv Kalendarium Klubbat  
i nämnden

HiG gästas under våren av 
fyra internationellt kända 
forskare inom området social 
välfärd. Föreläsningsserien 
inleds klockan 10.00 den 25 
mars i Valhall av professor 
Sven Hessle.

Hessle är professor i socialt ar-
bete vid Stockholms universi-
tet och redaktör för tidskriften 
International Journal of Social 
Welfare. 

Han kommer att introducera 
föresläsningsserien och kåsera  
under rubriken gränsöverskri-
dande socialt arbete.

Socialt arbete redan 
före Kristus

Därefter, �3.00–�6.00, talar 
professor Malcolm Payne, för-

fattare till den mest översatta 
boken om socialt arbete, Mo-
dern Social Work theory. 

Han skriver att svaga befolk-
ningskategorier på ett eller an-
nat sätt har tagits hand om i alla 
kända samhällen från flera tusen 
år före kristus. Inte förrän i slu-
tet av �800-talet blev detta en 
professionell syssla. Han frågar 
sig vad socialt arbete egentligen 
är och om frågan verkligen kan 
besvaras.

Ökande klyftor
Den 29 april klockan �3.00–
�6.00 är det professor lena 
Dominellis tur. Hon är verk-
sam vid universitetet i Durham, 
Storbritannien och presenterar 
sitt föredrag med att vi lever 
allt mer mångkulturellt med en 

jämförelsevis generös flykting-
politik. Samtidigt har klyftorna 
mellan fattiga och rika ökat i 
Sverige på senare år. Vid sidan 
av den feministiska diskussio-
nen om genusförtryck lurar ris-
ken för rasism och främlings-
fientlighet, menar hon och frå-
gar sig hur vi kan hejda denna 
utveckling.

Grånande greneration
tisdagen den 20 maj, samma 
tid, kommer terry Hokenstad, 
professor i internationell hälsa 
vid Mandel School of app-
lied Social Sciences och Case 
Western Reserve university i 
Cleveland, Ohio, uSa. Han är 
en ofta sedd gäst i Sverige och 
har föredragit om äldreomsorg. 
Denna dag kommer han för att 

diskutera vart äldreomsorgen 
är på väg, både i Sverige och 
internationellt med en allt mer 
omfattande grånande genera-
tion.

Forskar i praktiken
avslutningsvis kommer den 27 
maj, också klockan �3–�6 och 
i Valhall, forskaren, associated 
professor karen Healy som är 
verksam vid Schoool of So-
cial Work and applied Human 
Sciences vid the university of 
Queensland i australien.

Som forskare har hon en 
ovanlig närvaro i praktiken och 
kan konsten att göra teori av 
praktik och tvärtom.

Samtliga föreläsningar är 
helt kostnadsfria, offentliga och 
ingen föranmälan behövs.

Föreläsningsserie:

Internationella toppnamn i socialt välfärdsarbete 

25/3, start för föreläsnings-
serie om socialt välfärds-
arbete med internationella 
utblickar.  Se artikel längst 
ned på sidan. Fyra tillfällen.
3/4, start 9.15 i Valhall. Reli-
gionsdagen. Se sista sidan i 
denna tidning.
3/4, 13.15–15.00. 11:320. 
Seminarieserie: Forumet 
för ämnesdidaktik. Semina-
rieledare: Universitetslektor 
Bengt Nilsson, HiG. Disku-
sionsämne: historieämnet 
och historiedidaktikens ut-
veckling i skolan
5/4, Högskoleprovet. 475 
anmälda.
12/4, Öppet hus. Guidade 
turer. Studenter, lärare och 
övrig personal finns på plats 
för att svara på frågor.

17/4, Regionfinal Tekni-
k8an vid HiG, samarbete i 
regionen med Högskolan 
Dalarna. Mer info finns på 
http://wwwteknikattan.nu
15/5, 13.15–15.00, 11:320.  
Seminarieserie – Forumet 
för ämnesdidaktik. Semina-
rieledare: docenten i nordis-
ka språk Hans Rudsänger, 
HiG. Diskussionsämne: 
satslösningar i skolgram-
matiken.
11/6, Lärarkonferens mate-
matik med temat överbrygg-
ning gymnasie till högskola. 
Professor Hans Wallin fö-
reläser. För mer information 
och anmälan, kontakta Kjell 
Björk 026–64 89 21.

Kan små barn lida skada av 
att titta på tv?
Ja, menar professor Hugo 
Lagercrantz vid Astrid Lind-
grens barnsjukhus som fått 
de flesta av landets barnlä-
kare med sig.

Nej, säger medieforskaren Mar-
gareta Rönnberg, docent i film-
vetenskap vid Hig, som tidigare 
försvarat ungdomars tittande på 
dokusåporna, i sin senaste bok 
(red) Blöjbarnsteve.

Skillnaden i slutsats beror 
enligt henne på att hon är den 
ende av de två som träffat bar-
nen ifråga.

Lever kvar
När tv-tittande var nytt följde 
att samma typer av diskussion 
som alla andra nymodigheter, 
exempelvis dans, folkparker 
och jazz, oförskyllt trollat fram 
i forskar- och debattkretsar. Och 
många av farhågorna sprids 
fortfarande.

I sin senaste bok Blöjbarnste-
ve (2008) tar medieforskaren 
och docenten i filmvetenskap 
Margareta Rönnberg med hjälp 
av ytterligare sex författare fram 
varningarna till skärskådan och 
dissekering.

Barn som tittar på tv har 
genom tiderna utsatts för ota-
liga risker. De skulle drabbas 
av sömnproblem, få tv-ben, 
förminskat latmaskhjärta, be-
skörhet och kärlbesvär, epilep-
sikramper, ångest med mera.

– Hur många av dagens mor- 
och farföräldrar fick inte sina 
fyrkantiga ögon av det myckna 
tv-tittandet? Nu behöver de 
dessutom gåstavar för att orka 
gå, hävdar Margareta Rönnberg 
och anslår tonen.

Så sent som 2005 hävdar 

professor Hugo lagercrantz att 
det finns belägg för att mycket 
tv-tittande och dataspelande 
ökar risken för aDHD, och blir 
därför en av Margaretas mesta 
måltavlor.

– Hans slutsatser bygger på 
amerikanska rekommendatio-
ner som i sin tur inte bygger på 
någon omfattande forskning el-
ler studier av hur bebisar tittar 
på tv. Den tar inte heller någon 
hänsyn till vad barnen tittar på. 
Det saknas dessutom empirisk 
grund för påståendena.

Musik men inte film
tvärt om, menar Margareta 
Rönnberg, hjälper tv barnens 
hjärnor att utvecklas.

– Varför kan man rekommen-
dera små barn att lyssna på mu-
sik men inte att titta på film? 

Hugo lagercrantz har fått 
svenska barnläkare med sig, 
men vad Margareta Rönnberg 
tycker är värre är att SVt tycks 
ha gått i samma fälla.

– Blöjbarnen syns inte i pu-
blic servicekanalernas tablåer 
alls och när det gäller tv-pro-
duktion tog SVt aktivt avstånd 
från att köpa in och visa teletub-
bies (brittiskt tv-serie med enkla 
dockliknade figurer.) Detta trots 
att BBC, som man alltid försö-
ker att efterlikna, köpt in alla 
365 avsnitten.

Margareta Rönnberg och 
hennes författarkolleger har un-
dersökt hur små barn reagerar 
på tv och vad de reagerar på. 
De har funnit att program som 
teletubbies hjälper barnen att 
utvecklas, både kroppsligt som 
mentalt.

Att det skulle vara farligt för blöjbarn att titta på tv är inte sant, hävdar HiG-forskaren Margareta Rönnberg i en ny 
bok. Tvärtom kan det hjälpa barnens utveckling. Foto: Camilla Ingelsson.

... utgår i detta nummer då inga 
nya möten hållits innan tidning-
ens pressläggning.

I stället berättas att nämn-
derna öppnat ett nytt samarbete 
med motsvarande HVS- och 
Ht-nämnderna vid Mälardalens 
högskola.

– Det var på initiativ av ut-
redningschefen Hans Berggren 
där som en del i Penta Plussam-
arbetet. Han är min mentor och 
tyckte att det kunde vara en god 
ide att träffas, säger Svante Bru-
nåker, utbildningschef vid Hig.

De två nämndsekreterarna 
Björn karlsson och kjell ek-

ström samt forskningssekretare 
Håkan attius deltog också i det 
dagslånga besöket.

– Vi diskuterade hur vi bere-
der ärenden och hur vi jobbar 
med stöd till medarbetare.

Även om man i Västerås 
inte har längre erfarenhet av 
nämndarbete menar Svante 
Brunåker att man har annan 
erfarenhet. 

– Det här är något vi vill fort-
sätta med och nu är kontakten 
etablerad.

Ove Wall

– Därför borde även den 
svenska televisionen visa pro-
gram för de minsta barnen så-
som man gör i flera andra län-
der.

Ove Wall

Teletubbies skapades 
för BBC för att ge de 
minsta barnen ett eget 
tv-program. Serien är 
pedagogiskt upplagd 
och figurerna är utfor-
made av beteendeve-
tare. Målet är att lära 
barnen att känna igen 
saker och förstå om-
världsförhållanden.

Seriens webbplats: 
http://www.bbc.co.uk/
cbeebies/teletubbies/
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När informationen står i vägen

Jag läser i boken Märk världen, om vetenskap och intui-
tion av tor Nørretranders, om vårt medvetande vars abso-
lut största energi inte går åt till att uppfatta det vi numer 
kallar information utan att gallra bort allt som inte hör till 
det vi egentligen vill veta, höra, se, känna och så vidare. 
Räknat i det mått på informationsmängd som används i 
datorvärlden, bitar, ligger medvetandet hopplöst efter med 
en handfull i sekunden medan din hemdator tuggar i sig 
flera miljoner eller miljarder gånger mer då den slipper 
gallra. Den skulle så att säga gärna äta ofjällad torsk med 
ben.

Möjligtvis är det just det det beror på att min skrivbords-
hurts bara tillåter att jag har en låda öppen åt gången. Den 
måste ha konstruerats så för att inte förvirra mig och detta 
tog mig fyra år att konstatera. Vsb.

OWl

Doktor på miljöledning
Kaisu Sammalisto disputera-
de i industriell miljöekonomi 
den 17 december vid Lunds 
Tekniska Högskola. 

avhandlingen, environmental 
Management Systems – a Way 
towards Sustainable Develop-
ment in universities, är en teo-
retisk utvärdering av miljöled-
ningssystem som ett sätt att ar-
beta för en hållbar utveckling. 

Resultaten av studierna som 
ingår i avhandlingen tyder på att 
arbetet med miljöledningssys-
tem har bidragit en hel till del 
positiva förändringar i svenska 
universitet, från minskad resurs-

användning och besparingar till 
nya tankar hos lärare med inslag 
i undervisningen.

En och samma jord
– Behovet av nya tankar i fram-
tiden har inte minskat. Vi kan 
ju använda citatet av Martin 
luther king, Jr. ”We all may 
have come on different ships, 
but we’re in the same boat 
now” som metafor för oss i 
universitetsvärlden. Vi möter 
studenter från olika disciplinära 
bakgrund ermen jorden som de 
ska ta hand om efter sina studier 
är en och samma, säger kaisu 
Sammalisto.

HiG-seniorerna
Arbetsgruppen har nöjet att 
erbjuda följande program:

tisdagen den 29 april 2008 kl 
�3.30 i sal 3�:3�6 håller FD 
eva ekstrand föredrag om Be-
friad tid: om semesterkvinnorna 
på Vadtorp. Det är en berättelse 
om mötet med dessa kvinnor 
och om hur deras berättelse förs 
vidare på olika sätt: som video-
film, som turnerande teaterföre-
ställning och slutligen som en 
doktorsavhandling.

Välkomna med anmälan via 
e-post till senior@hig.se el-
ler till liss-Britt landén, 026-
64 86 24 före den 2� april 2008. 

Guidat i Wij
torsdagen den �4 augusti 2008 
arrangeras en bussresa till Wij 
trädgårdar i Ockelbo. avresa 
från Högskolan kl. 09.45.

Besök med guidning, lunch 
vid dukade bord besök med 
guidning i studenternas trädgård 
samt egen rundvandring.

Åter vid Högskolan kl. 
�4.45.

Anmälan
anmälan sker genom att sätta 
in �40 kronor på SeB:s konto 
5308 00859�4 samt att natur-
ligtvis ange sitt namn på inbe-
talningen. Sista anmälningsdag 
är den 2 juni.

Nätverket HiG-seniorerna 
har erhållit medel från Hig, som 
bekostar merparten av resan.

Nätverkets e-postadress är 
senior@hig.se. Det är denna 
adress som i första hand ska an-
vändas när Ni anmäler ert del-
tagande i våra program.

Pedagogiska rådet  
har avvecklats

Högskolestyrelsen beslu-
tade den 15 februari 2008 
att avveckla Pedagogiska 
rådet och att flytta rådets 
uppgifter i tillämpliga delar 
(som initiering, samordning 
och prioritering av det peda-
gogiska utvecklingsarbetet) 
till ledningsgruppen.

Till uppgifterna hör frågor 
om den högskolepedagogis-
ka utbildningen, implemen-
tering av den pedagogiska 
meritportföljen och uppdrag 
som prioriteras i lednings-
gruppen.

Mer information kommer 
på www.hig.se/pedagogisk-
utveckling

Religionsdagen
Under Religionsdagen den 
3 april presenteras delta-
garna för Fredsagenterna, 
ett muslimskt nätverk för 
fredsarbete. Därefter dis-
kuterar Mikael Mogren, 
teologie doktor, filosofie 
magister, präst och kaplan 
i Uppsala med Mohamed 
Omar, kulturskribent, essäist 
och redaktör för tidskriften 
Minaret, förutsättningarna 
för religionsdialog. På efter-
middagen diskuteras freds- 
och konfliktfrågor.

Kostnadsfritt i Valhall.


