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§ 1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut
§ 2 Utseende av justeringsperson
§ 3 Protokollet från föregående sammanträde. Bilaga
§ 4 Godkännande av dagordningen
§ 5 Prefektens månadsrapport.
Ingen bilagd månadsrapport
§ 6 Ekonomi
Informationspunkt. Myndighetskapitalet.
§ 7 Lokalfrågor
Eventuell ny benämning på våra salar. Diskussionspunkt. Bilaga
Lägesrapport angående ombyggnad
§ 8 GU-frågor
Inga ärenden

§ 9 FU-frågor
Delrapport från ”Arbetsgruppen för forskarutbildning”. Diskussionspunkt.Bilaga
§ 10 Arbetsmiljöfrågor
Diverse ämnen. Diskussionspunkt
§ 11 Policyfrågor
Inga ärenden
§ 12 Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 15 februari, kl 14.15 – 16.00. OBS!! Tiden
§ 13 Övriga frågor
Mötesordförande, förslag Anders Oskarsson, för kommande styrelsemöten. Beslutspunkt
Ny arbetsgrupp för ”Tillsättning av bitr.prefekt efter Stefan Kröll”.
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I sammanträdet deltog dessutom
Claes Fahlander, professor, bitr. prefekt, Britt-Marie Hansson, adm.chef, Tomas Brage, professor,
Mikael Antic, utb.admin., Gabriele Kalus, intendent, Sven Åberg, professor, Jan Pallon, univ.lektor,

____________________________________________________________________
§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut
Styrelsen är beslutsmässig
§ 2 Utseende av justeringsperson
Styrelsen utser Dan Hessman
§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan
Protokollet godkänns
§ 4 Godkännande av dagordningen
Under ”Arbetsmiljöfrågor” kommer en diskussion angående deltagande i läkarundersökning
Ytterligare 3 frågor anmäldes för att tas upp under ”Övrigt”
Dagordningen godkänns
§ 5 Prefektens månadsrapport
Månadsrapporten presenterades
§ 6 Ekonomi
Inga ärenden
§ 7 Lokalfrågor
Inga ärenden
§ 8 GU-frågor
Inga ärenden
§ 9 FU-frågor
Inga ärenden

§ 10 Arbetsmiljöfrågor
Diskussion angående erbjudandet om läkarundersökning till anställda. Ett tillvägagångssätt
där erbjudandet kan gå ut i nära anslutning till anställningen kommer att utarbetas av prefekt.
§ 11 Policyfrågor
Inga ärenden
§ 12 Nästa sammanträde
Onsdag 18 januari 2012, kl 14.00 – 16.00
§ 13 Övriga frågor
Annika Hansdotter presenterade projektplan för nya webbsidor, se bilaga i kallelsen.
Redogörelse för de diskussioner Fysiska institutionen har haft med Teoretisk fysik och
Astronomi inför sammanslagningen av våra institutioner. LTH har inga synpunkter på
sammanslagningen. En rapport författas till Naturvetenskapliga fakulteten från de möten som
hittills hållits och denna kommer även att tillställas styrelsen.
Diskussion angående bitr.prefekt. Samtal har förts med avdelningarna vilket medför att:
Styrelsen rekommenderar fakulteten att besluta att Stefan Kröll blir bitr.prefekt under
6 månader och att Anders Oskarsson blir bitr.prefekt från 2012-01-01 i tre år.
En ledamot önskar att våra föreläsningssalar döps om. Styrelsen gav historiska gruppen i
uppdrag att komma in med förslag.
Nedan följer en uppdaterad förteckning på valda avd.föreståndare och st.f avd.föreståndare:
Avdelning
Atomfysik
Fasta tillståndets fysik
Förbränningsfysik
Exp.högenergifysik
Kärnfysik
Matematisk fysik
Synkrotronljusfysik

Avd.föreståndare
Claes-Göran Wahlström
Heiner Linke
Marcus Aldén
Torsten Åkesson
Per Kristiansson
Sven Åberg
Stacey Sörensen

St.f. avd.föreståndar
Stefan Andersson-Engels
Anders Gustafsson o Anneli Löfgren
Per-Erik Bengtsson
Else Lytken
Peter Ekström
Peter Samuelsson
Joachim Schnadt

Ordförande
Stefan Kröll

Sekreterare
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Birgitta Warhed

Dan Hessman

Förslag
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F ys i s k a i n s t i t u t i o n e n
Kristina Holmin, Bibliotekarie

Namngivning av föreläsningssalar på Fysicum
Fysiska institutionens historiska grupp har av prefekten fått i uppdrag att inkomma
med förslag på annan benämning av föreläsningssalar vid Fysiska institutionen.
Förslaget rör i första hand föreläsningssalarna A, B och F, men även glasgången
som förbinder hus H med hus K.
Vi föreslår att :





A-salen benämns Bengt Edlén-salen
B-salen benämns Janne Rydberg-salen
F-salen benämns Sven-Gösta Nilsson-salen
Glasgången benämns Manne Siegbahn-gången

Vi föreslår vidare att det vid varje plats sättes upp en tavla med bild och text om
respektive person.
Syftet med namngivningen av salarna är att skapa ökad medvetenhet kring vår
historia.

.......................................
Bengt Forkman

.......................................
Kristina Holmin

.......................................
Ulf Litzén

.......................................
Carl-Erik Magnusson
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Sammanfattning av forskarutbildningsgruppens arbete under hösten 2011
Styrelsens doktorandrepresentanter Malin Jonsson (ledamot) och Erik Alerstam (suppleant)
fick av styrelsen i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp bestående av lärare/forskare från
institutionens olika avdelningar i syfte att komma med förslag på hur FU vid Fysiska
Institutionen kan förbättras. Gruppens medlemmar har tillsats med utgångspunkt från förslag
inhämtade från doktorander vid de olika avdelningarna. Avgörande för valet har varit att
gruppmedlemmarna ska vara personer doktoranderna har stor tillit till samt känner att de har
lätt att kommunicera med. Med utgångspunkt i detta sattes en grupp samman bestående av
följande personer:
Erik Alerstam (doktorand, AF)
Joakim Bood (FF, mötesordförande)
Peter Ekström (KF)
Anders Gustafsson1(FTF, studierektor Forskningsnämnd 1 på LTH)
Jonas Johansson (FTF)
Malin Jonsson (doktorand, FF)
Edvin Lundgren (SLF)
Johan Mauritsson (AF)
Peter Samuelsson (MF)
Evert Stenlund (HEF, studierektor FU)
Vid gruppens första möte 2011-09-14 valdes Joakim Bood till att vara sammankallande och
mötesordförande vid gruppens möten. Utöver detta första möte har gruppen träffats ytterligare
två gånger under hösten (2011-10-03 och 2011-11-03).
Utifrån input gruppens medlemmar fått från doktorander och handledare vid respektive
avdelning gällande FU på Fysiska Inst. utkristalliserade sig framförallt tre områden, nämligen
införande av en FU-ansvarig på varje avdelning, hur man kan göra institutionstjänstgöring
mer attraktiv för doktoranderna samt institutionsgemensamma doktorandkurser, inte minst en
introduktionskurs, och gruppen har därför fokuserat på dessa frågor. I det följande
sammanfattas gruppens diskussioner kring dessa frågor.
FU-ansvarig ska ha som funktion att agera tredje oberoende part vid studieplansmöten, vara
en kontaktperson för studierektor FU, ett stöd för handledare samt ha lite extra koll på
regelverket för doktoranderna.
En introduktionskurs skulle t.ex. kunna innehålla matnyttig information om institutionen,
pedagogik/didaktik, etik, etc., men framförallt ge möjlighet att lära känna andra doktorander
på institutionen. Gruppen har även diskuterat kurser av karaktären ”verktyg man behöver i sin
forskning” t.ex. kurser i programmering, simulering, LabView och statistik. Doktoranderna
har även efterfrågat fysikkurser på en mer avancerad nivå en de som finns på masternivå inom
GU. I dag är det inte ekonomiskt lönsamt att ge en doktorandkurs, men det finns dock förslag
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AG kom in i gruppen först till den tredje träffen.

från LTH att höja bidraget för undervisning av doktorander. Om förslaget antas kommer det
att trädda i kraft under 2013. Många doktorander tycker att det är svårt att hitta
doktorandkurser. LTH planerar att under 2012 lansera en doktorandkursdatabas, vilken
förhoppningsvis kommer göra det lättare hitta doktorandkurser som ges vid olika institutioner
på LTH.
Institutionstjänstgöringen är inte obligatorisk i forskarutbildningen men väldigt viktig för
institutionen. Gruppen har diskuterat olika idéer på hur man kan göra den mer attraktiv för
doktoranderna. Ett förslag som diskuterats är att avdelningarna ska sammanställa hur många
timmar institutionstjänstgöring varje doktorand gjort och vid doktorsexamen utfärdas ett intyg
över institutionstjänstgöringen i vilket det specificeras hur många timmar doktoranden har
lagt ned på laborationshandledning, övningsledning, föreläsningar, projekthandledning osv.
Ett annat förslag som diskuterats är att ge undervisningen större utrymme i den individuella
studieplanen genom att kräva en utvecklingsplan för undervisningen. En sådan
utvecklingsplan skulle förbättra dokumentationen och synliggörandet av doktorandens
undervisningsprogression. Gruppen konstaterar också att den undervisning doktoranderna gör
idag kraftigt domineras av laborationshandledning. I linje med förslaget om en
utvecklingsplan för undervisningen följer att doktorander, om möjligt, i högre grad bör kunna
engageras som föreläsare men även t.ex. för ny- och vidareutveckling av laborationer.
Gruppen har diskuterat hur man skulle kunna kvalitetssäkra forskarutbildningen, utbildning av
handledare och hur handledare skulle kunna utbyta erfarenheter och information mellan
varandra. En diskussion kring studieplanens utformning har förts, men då denna planeras att
förändras av LU centralt, har denna diskussion begränsats. Det har även diskuterats hur FUinformationen på intranätwebsidan eventuellt skulle kunna förbättras.
Vid dags dato finns ännu inga färdiga förslag att framföra till institutionsstyrelsen, vår
bedömning är att åtminstone ytterligare ett möte behövs för att formulera ett antal koncisa
förslag. Således önskar gruppen få ett förlängt mandat från styrelsen för att avsluta det
påbörjade arbetet.

Joakim Bood
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