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et blev en mycket lyckad invigning av Textilhögskolans nya lokaler och vårt nya campus. Den
formella invigningen den 17 oktober följdes av
ytterligare en invigning till vilken samtliga medarbetare
var inbjudna. Tillsammans med Erik Bresky hade jag nöjet
och äran att bekräfta utbildningsministerns invigning dagen före. På lördagen var det därefter öppet hus med rundvandring i lokalerna och med en uppsättning spännande
föreläsningar. Bedömningarna av hur många som tog tillfället i akt och besökte de nya lokalerna på Simonsland
varierar, men någonstans mellan 2 500-3 000 personer
handlade det om. Intresset för högskolans verksamhet och
för Textile Fashion Center är mycket stort i staden och i
regionen.
Intresset för högskolan bekräftas också i ett längre reportage i Borås Tidning den 1 december, som beskriver stadens historia och den utveckling som staden gått igenom
sedan tekokrisens dagar. Högskolans betydelse för utvecklingen framhålls, vilket naturligtvis är mycket glädjande. Vi har också ett ansvar att fortsätta utveckla verksamheten och ta en allt större plats i det regionala samarbetet. Grunden för det är en hög kvalitet på utbildning och
forskning som innebär att vi attraherar studenter och är
framgångsrika i den hela tiden ökade konkurrensen om
medel till forskning och innovation.
Perioden från förra styrelsemötet och invigningen har varit
mycket intensiv. I fokus har varit det pågående organisationsutvecklingsarbetet. En rad aktiviteter har genomförts
som underlag för och parallellt med att projektledningsgruppens slutrapport vuxit fram. Workshops och stormöten
har genomförts och i ledningsgruppen har frågan om ny
organsation varit på dagordningen vid i princip alla möten
under hösten. Projektledningsgruppen har genomfört ett
mycket bra arbete och hanterat ett omfattande material
med kommentarer, synpunkter och rekommendationer. Ett
förslag och ett underlag finns nu som vägledning och stöd
för utformning av den organisation som ska implementeras
och för förändringar i organisations- och beslutsordningar.
Vi har också parallellt hanterat benämnings- och varumärkesfrågan och fått många goda idéer. Helt klart är att vi ska
ta tillvara att vi av många förknippas med bibliotek och
textil. Benämningarna Bibliotekshögskolan och Textilhögskolan är viktiga och ska användas på ett sådant sätt att
hela verksamheten gynnas. Vi har också som ett viktigt led

i förändringen påbörjat rekryteringen av cheferna för de tre
nya områdena som beslutades av styrelsen vid oktobermötet.
Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) förbundsförsamling genomfördes den 23 oktober och en av de
frågor som var på dagordningen var Universitetskanslersämbetets (UK-ämbetet) modell för utbildningsutvärdering.
SUHF:s expertgrupp har tagit fram ett förslag till ny modell som huvudsakligen bygger på en granskning av lärosätenas systematiska kvalitetsarbete och ett stort ansvar för
lärosätena att själva granska utbildningarnas resultat. Frågan om utvärderingsmodell kommer att diskuteras mycket
under de kommande åren, men med stor sannolikhet
kommer nästa utvärderingscykel som startar 2015 att innefatta, och precis som nu basera sig på, bedömningar av
utbildningarnas resultat och med fokus på kvaliteten i de
självständiga arbetena. Först därefter kan eventuella större
förändringar komma att genomföras.
Apropå på utvärdering kan vi nu konstatera, vilket var det
som många befarade, att ett stort antal högskoleingenjörsutbildningar fick betyget bristfällig kvalitet i UK-ämbetet:s
utvärdering och detta gällde också för oss. Förklaringarna
är flera men framförallt att utbildningarna inte svarar mot
de traditionella akademiska kraven. Nu börjar ett arbete
med översyn av de bristfälliga utbildningarna och bestämning av vilka åtgärder vi behöver vidta för att förbättra oss.
Ett glädjande besked rörande utvärderingar, som vi fick
alldeles nyligen, är att läraralumnet för tredje året i rad har
rankat vår lärarutbildning högst av alla. Lärarkonventet
ligger bakom undersökningen. Glädjande är också fortsatt
mycket högt söktryck till högskolans program och kurser.
Vi har 1,5 förstahandssökande per antagen och står väl i
jämförelse över tid och med andra.
Ett flertal konferenser har genomförts under de senaste
veckorna som visar på hög aktivitetsnivå på högskolan och
som är viktiga led i utvecklingen av vår verksamhet. Forum för Prehospital Forskning och utveckling i Västra
Götalandsregionen har genomfört ett forskningssymposium. Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV) har firat
tioårsjubileum och gjorde det med en konferens kring
betydelsen av sociala media i arbetslivet. Våra konsumtionsforskare har genomfört en workshop med inbjudna
internationellt ledande forskare inom fältet. Temat var

hållbarhet och workshopen kommer att resultera i en bok
med de behandlade bidragen. Våra ekonomstudenter har
planerat och genomfört ekonomstudenternas nationella
ämneskonferens. Den så kallade Megakonferensen samlade närmare 200 ekonomistuderande från alla delar av
landet, och blev mycket lyckad. Vår förening blev också i
anslutning till konferensen utsedd till årets förening för
ekonomistuderande av Riksföreningen. Stort tack till
Therése Andersson och co för ett mycket bra arbete. Jag
vill också nämna att vi genomfört det tionde seminariet i
serien För och emot - hållbarhetsdilemman i strategi och
vardag som handlade om möjligheter och problem vid
användning av sociala media. Vi har också arrangerat
Borås Nobeldag riktad till gymnasieelever i regionen med
utdelning av pris till bästa projektarbete och korta föreläsningar om årets pristagare och deras gärning. Närmare 600
elever fyllde Folkan på Nobeldagen.
Vårt miljöledningssystem har följts upp av våra externa
revisorer och certifieringen kvarstår. Få avvikelser konstaterades och många positiva omdömen redovisades av revisorerna. Det är framförallt glädjande att revisorerna rapporterade om ett stort engagemang och en ökad medvetenhet hos chefer, medarbetare och studenter. Jag fortsätter
för övrigt med att framhålla att regeringen borde visa de
lärosäten som satsat på och investerat mycket tid och kraft
på att certifiera miljöledningssystem och på att utveckla
verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv större uppskattning. En särskild tilldelning i budgetpropositionen för
2015 är ytterst rimlig. Vi är för övrigt enbart sex certifierade lärosäten i landet.
Högskolan i Halmstad har firat 30-årsjubileum och avslutade jubileumsveckan med akademisk högtid och promovering av doktorer och installation av professorer. Jag hade
nöjet att delta i den högtidliga ceremonin med fina tal och
vacker musik.
Vi arbetar oförtrutet vidare med att sprida kunskap om vårt
lärosäte och en rad möten med företrädare för politiken har
genomförts och en mängd viktiga möten är inplanerade för
våren. Vi har också haft besök av vår kontaktperson på
departementet Selma Memic, som var hos oss i två dagar
och följde vårt arbete. Ett trevligt initiativ från Selma som
jag tror hade två givande dagar på högskolan. Ett led i vår
utveckling är också att verka och synas på den nationella
arenan. Flera medarbetare har sådana uppdrag och ett som
nu tillkommer är mitt ordförandeskap i SUHF:s styrgrupp
för Forum för bibliotekschefer. Det är hedrande och ska bli
mycket intressant. Ett antal viktiga frågor som handlar om
bibliotekens roll i fortsatt utveckling av hög kvalitet i utbildning och forskning kommer att behandlas i gruppen.
Arbetet ska utgå ifrån SUHF:s manifest "Framtiden börjar
nu" och nyckelbegreppen, frihet, ansvar, dialog och profil.

Till sist en personalnyhet. Petter Schönborg, tf förvaltningschef slutar vi nyåret och övergår till anställning vid
Högskolan i Halmstad. Petter har varit vid vår högskola i
över tjugo år och har starkt bidragit till vår utveckling. Jag
önskar Petter lycka till i Halmstad och gratulerar Högskolan i Halmstad till en mycket bra och kompetent medarbetare.
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