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Tid:

Kl 09:00-12:00

Plats:

Tornrummet

Närvarande:

Mikael Löfström (MLO)
Tore Johansson (TOJ)
Bill Andersson (BAN)
Ulrika Ekholm (ULPO)
Natalie Bengtsson (Student rep.)
Peter Therning (PT)
Olof Harbecke (OLW)
Sara Svensson (SASV) (adj.)
Mikael Skrifvars (MSK)
Tina Carlsson Ingdahl (TIN)
Michael Tittus (MIT)
Jenny Balkow (JEB)

Frånvarande:

Therese Rosenblad Eriksson (TRO) (adj.)
Ellen Almestål (Student rep.)

Dagordning
§ 1 Information ifrån rektors ledningsråd (MLO)
Viktiga datum att redan nu notera:
24 augusti 2016 13:30-15:00 Upptakt för Akademi 1
14 december 2016 12:15-13:30 Jullunch
Högskolans ledning kommer att påbörja en diskussion strategiska områden för högskolan.
Det finns därför anledning att vi gör detsamma inom akademin.
Man ska starta ett projekt på Högskolan med ett experimentellt rum för att utveckla och
pröva nya former för utbildning, didaktik och pedagogik. MLO återkommer om detta när han
har mer information.
Högskolan kommer att göra en mer offensiv satsning under Almedalsveckan 2016. Flera
seminarier kommer att ges där vi uppmärksammar Högskolans forskning.
§ 2 Återkoppling Previa
Arbetsmiljöundersökning THS
Wibeke Aasmundsen och Per Reinhardt från Previa redovisade sitt arbete med arbetsmiljön
på gamla THS.
26 januari presenteras detta för alla medarbetare vid THS.
§ 3 Inrapportering årsredovisning (ULPO)
Deadline för texten till Ulrika senast fredag 15/1 kl. 16:00
§ 4 Årsuppföljning Handlingsplan
Återrapportering av resultat på de aktiviteter som var med i Handlingsplanen 2015 ska
lämnas in till Ulrika senast den 27 januari (nästa ledningsråd).
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§ 5 Tjänsteplanering 2016 (BAN)
BAN visar en sammanställning för tjänsteplanering/externa köp 2016. Den är dock inte helt
klar, behövs några veckor till innan den kan offentliggöras. TFU-möte på tisdag (19/1). 1
februari sätts som nytt datum då all planering för 2016 ska vara klart i TFU. En skriftlig
förklaring på individnivå ska finnas att rapportera. Denna mailas till BAN.
§ 6 Vetenskapsfestivalen 13-17 april 2016 (MLO)
Kommunikation undrar om någon av våra forskare vill ställa upp och presentera sin
forskning på festivalen i Göteborg. Det brådskar lite, kan till och med vara försent att anmäla
sig. MLO återkommer.
§ 7 Avtal lokala omställningsmedel (SASV)
Högskolan har från och med den 1 januari 2016 ett nytt kollektivavtal. Dessa medel ska
användas till olika former av omställningsåtgärder. Pengarna kan användas till t.ex.
rehabåtgärder. Information om detta kommer att gå ut till alla anställda inom kort.
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-enhogskola/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhet/?NewsId=110820
§ 8 Löneväxling (SASV)
Löneväxling innebär att man ersätter en viss del av bruttolönen med en extra
pensionsinsättning varje månad. Information om detta kommer att gå ut till alla anställda
inom kort.
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-enhogskola/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhet/?NewsId=110820
§ 9 Arbetsmiljöutbildning/fördelning av arbetsmiljöuppgifter (SASV)
Några har inte gått igen den webbaserade utbildningen. SASV skickar en påminnelse till de
som inte har gjort den ännu. Inom kort kommer det att på webben finnas en samlad sida om
arbetsmiljö.
Synpunkter kom upp på mötet att det även ska finnas tydligt på webben för våra studenter
och doktorander. Även en engelsk översättning måste finnas.
§10 Övrigt (ALLA)
Uppföljning av rapporten om studenternas upplevelse om dåligt bemötande (MSK)
Hur detta ska hanteras måste tas upp för diskussion med medarbetarna. Dialogen bör
påbörjas omgående. Några har redan tagit tag i detta.
Utbildningsutskotten (MIT/MLO)
Processerna ser olika ut i de två utskotten. Vem ska föredra på mötet? Ett beredningsarbete
pågår och har gått ut på remiss idag.

HÖGSKOLAN I BORÅS
Akademin för textil, teknik och ekonomi
Ledningsrådet
Sekreterare Susann Evertsson

MINNESANTECKNINGAR
Sammanträdesdag
2016-01-13

ALR 20160113

Utvecklingssamtal(SASV)
HR har tagit fram ett nytt material för dessa samtal. Detta kommer att presenteras på
ledningsrådet. Utvecklingssamtalen bör påbörjas i slutet av feb/början av mars. Bra om vi
har gått igenom materialet innan samtalen påbörjas.
Internationalisering (JEB)
Ansökning till masterutbildningen kommer att stängas den 15 april 2016 då vi följer
Migrationsverkets rekommendation. Detta då de inte kan garantera att de kan bevilja visum
för de internationella studenterna innan utbildningen ska påbörjas i september.
Fristående kurser (TOJ)
Gå igenom vilka fristående kurser vi har under hösten 2016. Tore vill ha en sammanställning
vilka kurser vi har för avsikt att ge. Kommunikation efterfrågar detta.

