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fter en enastående fin sommar har följt en solig
och mycket behaglig höst. Förutsättningarna för att
vara utomhus i skog och mark eller ute till havs har
varit de allra bästa. Enda bekymret har väl varit att bristen
på nederbörd inneburit en katastrofalt dålig svampsäsong.
Det har bara blivit några få kantarellmackor.
Läsåret på högskolan inleddes med välkomsthälsningar;
först till de internationella studenterna och därefter till
studenterna på våra programutbildningar. Det är alltid lika
trevligt att ta emot nya förväntansfulla studenter. Ett av
mina viktigaste budskap till studenterna är att under åren
vid högskolan ta del av det rika utbud av aktiviteter av
skilda slag som erbjuds. Studier inom det egna programmet har första prioritet, men möjligheten till breddning
måste utnyttjas. Vår studentkår gör ett storstilat arbete
under introduktionsveckorna som gör att våra studenter
verkligen känner sig välkomna och får en god bild av staden, högskolan och vad som väntar under de kommande
åren.
Hösten har präglats av arbetet med organisationsutvecklingen. Projektledningsgruppen har genomfört ett mycket
kvalificerat arbete och lämnat ett förslag till övergripande
struktur och principer. Styrelsen har att fatta beslut i ärendet och jag ska inte ägna för mycket utrymme här åt frågan. Jag vill bara peka på några omständigheter. Utgångspunkten är de effektmål och vägledande principer som
styrelsen tidigare fattat beslut om. Uppfyller vi effektmålen innebär det ett starkare och mer konkurrenskraftigt
lärosäte med kompletta akademiska miljöer. Vi har idag en
uppsättning starka områden. Det vi vill göra är att förstärka
dessa ytterligare. Det skapar förutsättningar för att klara
prövningar av examensrättigheter och ha utbildningar som
bedöms ha mycket hög kvalitet. Det skapar också förutsättningar att öka den externa forskningsfinansieringen.
Högskolan har idag några verksamheter som är särskilt
utmärkande. Detta ska vi naturligtvis dra nytta av. Vi ska
se till att dessa verksamheter och varumärken utvecklas
och bidrar till att Högskolan i Borås blir ett starkare varumärke.
I mitten av september var jag tillsammans med forskare
inom områdena Textil och mode samt Resursåtervinning i
Bryssel. Syftet med besöket var att ytterligare förbereda
oss för större ansökningar till det kommande EU-

forskningsprogrammet Horizon 2020. Vi träffade medarbetare inom kommissionen och även EU-parlamentarikern
Kent Johansson, och fick bland annat intressant information om status i frågan om forskningsbudgeten för
2014-2020. Det som var vår främsta orsak till besöket var
emellertid att presentera vår forskning för beslutsfattare
och ledande tjänstemän i Bryssel. Vi hade bjudit in till ett
tvåtimmarsseminarium i Sverigehuset och 15 personer
hörsammade vår inbjudan. Jag inledde med att översiktligt
tala om högskolan och presentera de två områdena, och
därefter följde kommentarer, diskussion och frågor till våra
forskare. Vi fick ett gott gensvar, många bra frågor och
värdefulla kommentarer. Det var ett lyckat grepp att visa
upp vår forskning på det viset på plats i Bryssel och vi ska
nu planera för presentationer av fler av våra styrkeområden.
Veckan därefter var det dags för en kort visit i London. Jag
besökte University of East London (UEL) och träffade
universitetets rektor John Joughin och professor John Storan, välkänd i Borås efter att ha ansvarat för en föreläsningsserie och workshop kring "widening participation".
Universitetet som har närmare trettiotusen helårsstudenter
är beläget mitt i den expansiva delen av London. Uttryckssättet var att ”London is moving east", vilket innebär stora
möjligheter för UEL. Vi talade om att teckna ett samarbetsavtal och fokusera på två områden. Det ena är frågor
om att rekrytera brett och arbeta för att öppna lärosätet för
studenter från studieovana miljöer. Vi fortsätter alltså det
arbete vi redan bedriver tillsammans med UEL och John
Storan. Det andra området är handel och marknadsplatser.
Etableringar sker nu av nya köpcentra i östra London och
intresse finns för samarbete för att studera utvecklingen.
Vi har en forskargrupp hos oss med stor kompetens som
kan stödja kollegorna på UEL. Vi går vidare och nya kontakter kommer att tas inom kort för att få avtalet på plats
och övergå till handling.
En av höstens Stockholmsresor avsåg deltagande i Universitetskanslerämbetets konferens om det framtida kvalitetsutvärderingssystemet. Det blev en bra dag med många
viktiga synpunkter kring effekter av det nuvarande resultatorienterade systemet och kring hur systemet bör vidareutvecklas. Statssekreteraren gav tydligt besked om att kollegial bedömning av utbildningens resultat ska vara i fokus
även fortsättningsvis, men hur detta ska ske eller rättare

sagt hur det befintliga systemet ska modifieras, det är upp
till UK-ämbetet att avgöra. Det är viktigt för oss att vara
aktiva i de fortsatta diskussionerna om utvecklingen av
utvärderingssystemet.
Den 1 augusti överlämnades nycklarna till Textilhögskolans nya lokaler i Textile Fashion Center till Erik Bresky,
prefekt på institutionen. Därigenom är vårt samlade citycampus en verklighet. Vårt campus mitt i stan innebär
också en stadsutveckling där centrala staden och Knalleland och arenaområdet binds ihop av kvarteret Simonsland. Det har startat bra med en rad aktiviteter i lokalerna
och med många människor i rörelse inom området. Textile
Fashion Center har blivit en mötesplats och vi har nu de
allra bästa förutsättningarna att utveckla samverkan med
det omgivande samhället och inom lärosätet.
En av de aktiviteter som genomförts på Textile Fashion
Center har varit en FN-konferens under rubriken
”Sustainable Waste Management for the 21:e Centuries
Cities”. Konferensen samlade deltagare från 39 länder och
blev en manifestation för målet Zero Waste, det vill säga
att avveckla soptippar och betrakta och använda avfall som
en resurs. Konferensen arrangerades av vårt partnerskap,
det vill säga Borås Stad, Borås Energi och Miljö, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och högskolan. I anslutning till FN-konferensen genomfördes på Textile Fashion
Center högskolans egen hållbarhetskonferens för alla anställda. Vi lyssnade på föreläsningar från deltagare på FNkonferensen och vi uppmärksammade projektetet Hållbar
stadsutveckling som också det bedrivs i samarbete mellan
de ovan nämnda parterna.
En ytterligare aktivitetet har varit Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) besök i förra veckan under ledning av vd:n Björn O Nilsson och med akademins beskyddare Kung Carl XVI Gustaf som en av deltagarna. Vi visade upp verksamheten inom området Textil och mode
med fokus på Smart Textiles. Det skedde genom en rundvandring i de nya lokalerna med presentationer på olika
stationer. Det blev mycket lyckat och jag är övertygad att
IVA lämnade Borås med en mycket positiv bild av verksamheten inom Textilhögskolan och vid Högskolan i
Borås.
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