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Åtgärder för att locka fler 
studenter och att lämna ifrån 
sig kandidatexamensrätten 
för matematik.

Det är några av synpunk-
terna som framkommit då 
Högskolan har gjort en egen 
utvärdering av naturveten-
skapen.

Under året har forsknings- och 
utbildningsnämnden (FUN) på 
Högskolan genomfört kvalitets-
utvärderingar av huvudområden 
och utbildningsprogram inom de 
naturvetenskapliga utbildning-
arna på lärosätet. 

Biomedicin, cell- och molekylär-

biologi, matematik och bioinforma-
tik på olika nivåer har undersökts. 
Till grund ligger kvalitetspolicyn 
på Högskolan samt anvisningar 
som FUN har fastställt.

Satsa på rekrytering av studenter
Det som är positivt, och återkom-
mande vid i princip samtliga 
utvärderingar, är att utbildning-
arnas lärare har hög kompetens, 
att resurserna, det vill säga datasa-
lar och laboratorier med mera, är 
ändamålsenliga, samt att utbild-
ningen har en stark forskningsan-
knytning.

Orosmolnen är i många fall 
också gemensamma för alla under-
sökta utbildningar. 

Det ena är ett vikande student-
underlag.

Antingen pratar man om bris-
tande intresse eller att studenter 
tenderar att hoppa av. Det finns 
också farhågor för att studentun-
derlaget viker då ett avgiftssystem 
för studenter utanför EES-området 
införs 2011. Vissa utbildningar är 
helt beroende av internationella 
studenter och när avgiften införs 
befarar man att antalet sjunker 
och man vill då satsa på rekryte-
ring av studenter främst inom Sve-
rige och Europa.

Vill att examensrätt återkallas
När det gäller kandidatexamens-
rätten för matematik går utvärde-

rarna så långt att de föreslår att den 
återkallas. Högskolan bör i stället 
satsa på att göra matematik till 
ett resursämne för andra utbild-
ningar. Det finns inte studentun-
derlag för kurser i matematik på 
kandidatnivå och ingen examen 
har utfärdats trots examensrätten 
som lärosätet fick 2005.

Man vill också i många fall 
stärka arbetsmarknadsanknyt-
ningen på utbildningarna samt 
förbättra biblioteksresurserna. 
Man menar att utbildningarna bör 
få ökad tillgång till vetenskapliga 
tidskrifter.

ANNA WARNER
0500-46 75 68

anna.warner@sla.se

Högskolans utvärdering 
ger både ris och ros
Vill att kandidatexamensrätten i matematik återkallas

Industrin  
samarbetar  
med högskolan
Under snart ett år har Skara-
borgsregionens utvecklings-
bolag för industrin IDC West 
Sweden och Högskolan  
i Skövde samarbetat kring  
satsningen Produktions- 
kompetenscentrum (PKC).

Under 2009 har närmare 50 
företag i Skaraborg vidare-
utvecklat sin personal via 
utbildningar vid PKC i Skövde. 
Nästan tusen personer kom-
mer att ha genomfört olika 
kurser via denna satsning.

– Trycket på utbildningarna 
ser ut att bli fortsatt högt under 
2010. Möjligheten att möta före-
tagens utvecklingsbehov med 
högskolekurser framtagna till-
sammans med industrin är en 
oslagbar kombination, säger 
Mattias Karlsson, en av pro-
jektledarna för PKC.

Tanken är att företagen ska 
vidareutbilda sin personal 
för att kunna höja kompetens 
och därmed stå starka när det 
ekonomiska läget blir ljusare. 
Utbildningarna hålls på Hög-
skolan i Skövde och ger hög-
skolepoäng.

Ny friskola  
får avslag av 
skolinspektionen
Skolinspektionen avslår en 
ansökan från Lernia College 
AB, som vill starta en friskola 
med namnet Skövde tekniska 
gymnasium.

De fyra utbildningar som fri-
skolan vill införa är en direkt 
kopia av de nationella program 
som kommunen erbjuder, påpe-
kar Skolinspektionen. 

Det sjunkande elevunder-
laget räcker inte till både 
kommunen och en friskola, 
som fullt utbyggd skulle få 180 
platser.

Det finns en påtaglig risk att 
kommunen måste lägga ned en 
inriktning eller ett program, 
konstaterar Skolinspektionen.

Slet av puls-
ådern vid  
misshandel
Ett 22-årig man från Skövde 
åtalas vid Skaraborgs tings-
rätt misstänkt för grov miss-
handel.

Enligt åtalet ska han, under 
natten mellan den 6 och 7 
december 2008, ha misshand-
lat en annan man. Händelsen 
utspelade sig i centrala Tida-
holm.

Misshandeln ska ha gått 
till så att 22-åringen hoppade 
upp på ryggen på den andre 
mannen och denne föll ner på 
marken. 

22-åringen ska sedan ha 
slagit, sparkat och stampat på 
mannen och även misshandlat 
honom med en kedja.

Skadorna som tillfogades 
mannen var bland annat blåna-
der, hudavskrapning i ansiktet, 
total avslitning av pulsådern 
i ett knäveck, avslitning av 
bakre och främre korsbandet 
samt skada på en ledkapsel.

135 plagg fick Frälsnings-
armén ta emot av Hjälpstickan  
i går. 75 av dem var mössor. 

– Visst är det fint. Visst är 
folk snälla, säger social- 
arbetaren Mildred Åberg.

Ett helt bord på Frälsningsarmén 
fylldes i går med stickade plagg. 
Mössor, tröjor, raggsockar, vantar, 
halsdukar och även en bolero.

– Lite fest också, konstaterar 
Anne-Louise Sörman från Hjälp-

stickan som var där med plaggen.
Det handlar om 135 plagg till 

barn och vuxna.
– Det har tagit två och en halv 

månad ungefär. Det är säkert ett 
40-tal som stickat och skänkt, mest 
här omkring, säger Anne-Louise 
Sörman och riktar ett tack till alla 
dem. 

Många som skänker är ano-
nyma. En del lämnar in på Emmas 
hem & handarbete. Andra lämnar 
till Anne-Louise Sörman.

Av de 75 mössor som skänktes 

i går har en och samma kvinna 
stickat 36 och skickat till Hjälp-
stickan. 

– Två veckor var det mellan 
paketen som kom, 18 mössor i 
varje. Hjälpstickan i Stockholm 
har fått 150 mössor av henne. Det 
är en väldigt generös kvinna. 

Delas ut
Plaggen som Frälsningsarmén får 
delas ut till behövande. Kanske 
läggs de även i kassarna med julmat 
om det finns några plagg kvar då. 

– Fantastiskt att få eller hur?, 
säger socialarbetaren Mildred 
Åberg när hon tittade på allt det 
stickade i går.

Och det är inte första gången. 
I september fick Frälsningsar-
mén ta emot 170 plagg från Hjälp-
stickan. 

– Det mesta har delats ut. Mös-
sorna gick åt samma dag som vi 
fick dem. 
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Anne-Louise Sörman från Hjälpstickan lämnade 135 plagg till Frälsningsarmén i Skövde i går. Socialarbetare Mildred Åberg tyckte att det var fantas-
tiskt.  FOTO: CARL JOHAN HJERPE
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