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Lena har ordet
Kalendern
3 februari 2017
Högre seminarium
Plats: Salongen
Tid: Kl 9:00-10:00
Föredragshållare: Dr. Greg Strimel
(guest from Purdue)
Titel: Examining Engineering Design
Cognition

17 februari 2017
Högre seminarium
Plats: Salongen
Tid: Kl 9:00-10:00
Föredragshållare: Linda Söderlindh
Titel: Att kommunicera en
katastrof - Retoriska aspekter på
kriskommunikation, exemplet
Tsunamikatastrofen 2004

17 februari 2017
ECE frukostmöte med ledningen
Plats: Salongen
Tid: Kl 8:15-9:00
Inbjudan skickad via outlook

Vill börja med att informera om att
det nu äntligen är bestämt att vi
kommer få en ny professor på plats på
ECE skolan. Arnold Pears, tidigare från
Uppsala Universitet börjar hos oss på
20% from den 1 mars och går upp i
tjänstgöring till 80% efter sommaren.
Arnold kommer att forska inom fältet
”Engineering education” och blir
också avdelningschef på Lärande efter
sommaren. Kul!
Ny är också Fredrik Lundell som
kommer att vara chef för enheten
Organisation och Ledarskap ( OoL) på
50% och fortsätta forska i sin grupp på
Science skolan sina resterande 50%.
Det var de nya cheferna.
Vet att det också är många andra nya,
så jag vill välkomna alla nyanställda
till ECE!
Vad händer mer?
Det är dags att mobilisera krafter för
att skriva skolans utvecklingsplan.
Vi har fått veta att KTH centralt
kommer att skriva en 6-årig
utvecklingsplan med start från år
2018, något som vi kommer att rätta
oss efter i vårt skrivande så klart.

Skolan kommer att starta arbetet nu
under våren parallellt med KTH.
Jag tror det är bra att vi får till en
grundlig process där vi hinner
stöta och blöta våra visioner under
våren för att sedan skriva ihop det
slutliga dokumentet under hösten.
Projektleder detta projekt gör Elisabet
Mannerfeldt, men så klart måste vi
alla bidra.
Som säkert flera av er noterat så fattas
det personal på skolans ekonomifunktion. Vill mest säga att vi (HR) arbetar
hårt med att hitta rätt personal och
att Britt-Marie och jag idag gjort en
plan för hur Britt-Marie ska kunna
lägga lite extra tid på att vara med i
nybyggnaden av denna grupp.
Känns som det kan bli riktigt bra, men
lite tålamod får ni ha.
Allt för nu,
Hälsningar
Lena

Nyheter från ECE-skolan
Lärande besökte Trinity College

ECE-skolan behöver fler skyddsombud!

Den 10-13 januari besökte pedagogiska utvecklare (PU) från
alla KTH:s skolor Irlands toppuniversitet, Trinity College
Dublin. ECE Lärande höll i besöket, som är en del av ett
Erasmusutbyte. Workshops i motivation, utvärdering
och kurs i studieresultat hölls för lärare vid institutionen
för teknik, följt av två aktiva dagar med workshops och
föreläsningar som gavs vid konferensen CDIO Europa, där
även studenter från Civilingenjör/Lärare deltog.
Det var ett intensivt och givande besök, som bland annat
ledde fram till nya forskningssamarbeten om ämnet
studenternas motivation som initieras av lärare från KTH,
Trinity College och University of Limerick.
Joakim NordEngel från Medieproduktion var med och
dokumenterade besöket.

I dagsläget har ECE fyra skyddsombud, varav två från
biblioteket och två från Vetenskapens Hus. För att
säkerställa en god arbetsmiljö på hela skolan är det viktigt
med skyddsombud från alla delar av organisationen. Vi ser
därför gärna intresseanmälningar från övriga enheter på
Lärande samt från avdelningen Administration.
Som skyddsombud är du arbetstagarnas representant i
frågor som rör arbetsmiljön.
Genom att delta i skyddsronder och i ECE:s arbetsmiljögrupp ser du tillsammans med arbetsgivaren till att alla
anställda har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Är du intresserad eller vill du veta mer om vad det innebär
att vara skyddsombud? Kontakta huvudskyddsombud
Karolina Karjalainen på karja@kth.se
Mer info finns även här

Inskrivning på forskar KPU

Pi-dagen den 14 mars
Vetenskapens Hus (VH) anordnar sedan 2014 årligen
aktiviteter under Pi-dagen. Syftet med dagen är att
elever i högstadiet och gymnasiet ska få chans att
upptäcka intressant och annorlunda matematik
genom populärvetenskapliga föredrag, skolprogram i
matematik, prova-på-aktiviteter och information om
matematikutbildningar i Stockholm. Förra året kom ca
1500 besökare. VH:s skolprogram i matematik har slagit
besöksrekord och Pi-dagen är gissningsvis en bidragande
faktor till ökat intresse. Pi-dagen är ett samarbete
mellan VH, KTH, Stockholms universitet, Stockholms
Matematikcentrum och Mattecoach på nätet.

Campus 100 år
Vill du vara med och bidra till Campus 100 år firande?
Som en del av jubileumet kommer det den 17-19 oktober
pågå ett 50 timmar långt seminariemaraton i Dome of
vision. 100 talare kommer berätta om vår forskning,
utbildning och samverkan som utvecklats här under
hundra år och hur det bidragit till samhällets utveckling.
Det skulle vara kul om även ECE bidrar med några talare
som kan hålla ett 20 minuters seminarium.
Om du vill vara med eller har fler frågor, kontakta:
campus100@kth.se

Den 16 och 17 januari var det inskrivning på KTH och Su
för de 25 personer som antagits till den nya utbildningen
kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för
personer med forskarexamen. KTH och Stockholms
universitet (Su) ger utbildningen tillsammans och de
programansvariga, Per Norström, KTH och Susanne
Ekström, Su, gav information om utbildningen och
innehållet. Studievägledare från de båda lärosätena
var med under dagarna och informerade om den
verksamhetsförlagda utbildningen och studiebidraget.

Fakta forskar-KPU:

Fyra lärosäten har fått
regeringens uppdrag
att under fem år ge
KPU för personer
med forskarexamen:
Stockholms universitet
tillsammans med KTH,
Umeå universitet och
Programansvariga Per Norström och
Karlstads universitet.
Susanne Ekström (Stockholms universitet)
Målet med satsningen är att få fram fler ämneslärare och
lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik.

Personalnytt
Nyanställda: Mikko Bromark, Biblioteket. David Minguillo,
Biblioteket, Roger Andersson, Lärande i teknikvetenskap.
Gunnel Jönsson, Biblioteket (Electrum)
Avslutat anställning: Camille Blanck, Administrativa
avdelningen.

Nästa nummer av ECE-nytt kommer vecka 9.
Deadline för att lämna in material är 23 februari.
till: kommunikation@ece.kth.se

