
Prefekten informerar
• Nyheter på medarbetarfronten. Anette Salling, Frans Oddner, Lars Norén och Inari Johansson lämnar oss under 

sommaren. Stort tack för era insatser de år ni arbetade för oss. I skrivande stund har det blivit klart att Magnus 
Bjager blir vår nye utbildningsadministratör. Magnus har arbetat hos oss tidigare. Välkommen tillbaka. Magnus 
börjar 1/8. Två nya doktorander har antagits. Anders Jönsson och Yeonjin Kim. De börjar 1/9. 

• Praktikplatser för nyanlända arbetssökande och personer med funktionshinder. Regeringen har gett statliga 
myndigheter i uppdrag att under 2016-2018 tillhanda hålla praktikplatser för dessa grupper. Socialhögskolan har 
meddelat att vi kan erbjuda ett par platser/år. En praktikperiod kan vara mellan tre veckor upp till sex månader. 
Du som har idéer om vad våra kommande praktikanter skulle kunna göra. Hör av dig till mig!

• Lokalprojektet. Beslut om ombyggnadsstart togs på fakultetsstyrelsens möte förra veckan.
• Lönerevision 2016. Löneramen i årets lönerevison är 2,2 %. Har lyckats utverka att förhandlingarna läggs 

där de låg förra hösten vilket innebär att tider för lönesamtal kommer att erbjudas från mitten av augusti.  
Mer information om detta kommer inom kort. 

• Ekonomi. De månadsvisa uppföljningarna under våren indikerar att vi i stort sett följer planen eller m.a.o. budget. 
• Skyddsombud. Marlise kommer att vara tjänstledig under en längre period vilket innebär att vi måste välja ett nytt 

skyddsombud. Mer information om nomineringstid och val kommer inom kort.

  Ha en skön sommar alla så ses vi i augusti!

Alla anställda ska uppdatera personliga hemsidor
Nu har de populärvetenskapliga  
beskrivningarna kopierats från de per-
sonliga hemsidorna på soch.lu.se till 
forskningsdatabasen LUCRIS.

De flesta forskare och anställda har väl  

genomarbetade texter. Men under  

arbetets gång har det även framkommit 

att flera:

• saknar personliga beskrivningar

• saknar engelskspråkig text

• har alltför kortfattad info om forskning/

undervisning (minst 500 tecken )

• saknar bild

• har inaktuell information uppe (årtal, 

forskningsprojekt som gått ut etc.)

Eftersom ni som anställda ansvarar för att 

era texter uppdateras så önskar kommuni-

katören Patrik Hekkala att all personal går 

in på era personliga sidor och läser igenom 

och uppdaterar dem med den informa-

tion som eventurellt saknas. Patrik Hekkala 

hjälper också gärna till om någon vill ha 

hjälp eller feedback om hur man skriver 

populärvetenskapligt etc. Det gäller både 

för soch.lu.se, soch.lu.se/en och LUCRIS.

Fotografering
I samband med övergången till LUCRIS 

ordnas också ett fotograferingstillfälle för 

alla anställda. Det är viktigt att alla ställer 

upp på bild så att helheten på våra hemsi-

dor kan börja se ännu mer professionell ut 

och så att det blir rätt format på bilderna. 

Som det ser ut nu så är vissa bilder för små, 

andra är för stora och en del har för dålig 

kvalitet. Under personaldagarna i Örenäs 

23 – 24 augusti anordnas därför ett foto-

graferingstillfälle.   

Om du inte har möjlighet och vill bli foto-

graferad vid ett annat tillfälle. Kontakta då 

patrik.hekkala@soch.lu.se så bokar han in 

ett fotograferingstillfälle för dig.
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DAG 1 | 23 AUGUSTI 
09:30-10:00 Kaffe 

10:00-12:00 Introduktion 

”Att få in en fot”: Alumnundersökning 

av socionomstuderande hösten 2007–

våren 2014 – Dolf Tops

Undersökning av studenter som arbetar 

– Marlise Svensson 

12:00-13:00 Lunch 

13:00-16:00 Studenter som jobbar: Pe-

dagogisk utmaning eller möjlighet

14:30 Fika 

15:30-16:00 Uppsummering

15:30-17:00 Starka Stolta Socionomer: – 

Monica Davidson och Karin Kullberg

19:00 Middag

DAG 2 | 24 AUGUSTI   
09:00-12:00 Workshop: Organisatoriskt 

och socialt arbetsmiljöarbete 

12:00-13:00: Lunch 

13:00-14:30 Presentation kommunika-

tionsstrategi –Patrik Hekkala  

Uppsamling och avslut 

14:30 Fika och avresa

MAX KOCH & OKSANA MONT (RED)

Sustainability and the Political 
Economy of Welfare (Routledge)
Professor Max Koch vid Socialhögskolan och professor 

Oksana Mont från Internationella miljöinstitutet vid Lunds 

universitet har tillsammans tagit fram en ny bok som lyfter 

frågan om vad som krävs av välfärdssamhällen för att de 

ska bli ekologiskt hållbara.

Läs mer på http://www.iiiee.lu.se/article/new-book-on-

sustainability-and-the-political-economy-of-welfare

Ny bok om hållbar välfärd

Under hösten ordnar fakulteten  
flera intressanta kurser för lärare och  
doktorander.

Bland annat ordnas en två veckors kurs 

i genus och mångfald i undervisningen. 

Den syftar till att problematisera genus 

och mångfald inom universitetet som or-

ganisation samt i undervisningssituationer 

Högskolepedagogiska kurser

Seniorprofessor Gunvor Andersson 
har skrivit rapporten ”Uppföljning 
av ett haveri i social barnavård”. Den 
handlar om ett barn i ett longitudi-
nellt forskningsprojekt, det vill säga 
en uppföljningsstudie som startade 
när ett antal barn fick sina första er-
farenheter av samhällsvård i 0-4-års-
åldern. 

Rapporten är den åttonde uppföljnings-

omgången i studien och barnen är nu i 

35–39-årsåldern. 

Varför har du valt att fortsätta följa 
ett barn som du kallar Tobbe? 
– Jag bestämde att skriva en egen rapport 

om honom eftersom han var ett exempel 

på ett barn som det gått illa för trots en 

barndom omgärdad av samhällsinsatser. 

Jag har följt honom ända sedan han var 

barn och det är därför han finns med i 

tidigare uppföljningsomgångar. Jag har se-

dan följt honom efter det att han lämnat 

barndomen och därmed den sociala barna-

vården bakom sig. I tre ytterligare uppfölj-

ningsstudier har jag också fått glimtar av 

hans fortsatta liv med inslag av missbruk, 

kriminalitet och fängelsevistelser, Denna 

rapport omfattar såtillvida både Tobbes 

barndom och de följande vuxenåren fram 

till 36 års ålder, säger Gunvor Andersson.    

Vad förmedlar rapporten?
– Den förmedlar något av smärtan i att 

goda föresatser och förhoppningar om ett 

bättre liv grusas gång på gång, men den 

visar också att det är viktigt att inte ge upp 

hoppet om att förändring är möjlig. Tob-

bes exempel kan mana till eftertanke och 

kritisk reflektion i utbildningssammanhang 

och till ökad lyhördhet för andra ”Tobbar”, 

som vi möter som professionella och med-

människor, säger Gunvor Andersson.

Hela rapporten finns på: http://www.soch.

lu.se/forskning/publikationer/research- 

reports-in-social-work

Ny rapport följer upp haveri i social barnavård

heter Korttidsanställning, Arvode, Räkning 

skrivningsvakt) ersätts av en ny typ av blan-

kett som heter ”Tidrapport” som skickats 

ut till all personal. Den nya blanketten är 

utformad så att den timanställde själv ska 

fylla i den och sedan lämna till kursföre-

ståndaren/arbetsledaren för underskrift. 

Börja gärna använda den nya blanketten 

redan nu om du har möjlighet. Den gamla 

blanketten slutar helt att gälla under som-

maren.

Mer information samt mallar och blanket-

ter finns på HR-webben: http://www.hr- 

webben.lu.se/anstallningsvillkor

Eftersom detta är en helt ny rutin krävs 

som alltid lite tid för att få det att fungera 

smidigt. Hör av er till Ellinor Weise om det 

finns eventuella oklarheter efter hand.

Från och med hösten gäller nya  
rutiner för hantering av timanställda. 
Till dessa räknas timlärare, skrivnings-
vakter och andra som får ersättning 
per timme. Rutinerna är framtag-
na centralt på LU och gäller hela  
universitetet.

De nya rutinerna innebär att ett anställ-

ningsbeslut ska skrivas innan arbetet  

påbörjas, ett så kallat intermittent anställ-

ningsbeslut. Personalsamordnare Ellinor 

Weise måste alltså få information om 

vilka som anlitas i god tid innan termi-

nen/arbetet börjar. Förslagsvis använder ni  

blanketten ”Underlag för intermittent  

anställning” till detta. Blanketten har 

skickats till all personal.

De blanketter som tidigare lämnats in som 

underlag för utbetalning (t.ex. de som 

Nya rutiner för timanställda

Personaldagar Örenäs Slott

i klassrummet. En annan kurs handlar om 

att leda lärarlag. Den vill stödja kursdel-

tagarna i  att utvecka ett professionellt 

förhållningssätt i rollen som pedagogisk 

ledare, särskilt med avseende på rollen 

som ledare av lärarlag i ett kollegialt sam-

manhang. Sista anmälningsdag: 20 juni.

Läs mer på http://www.sam.lu.se/ 

TEXTSEMINARIUM
David Hedlund 
Tid: 10 oktober, kl. 13:15 - 15:00 

Plats: Meddelas senare 

NORDPRO-KONFERENSEN 2016   
Tid: 27 - 28 oktober 

Plats: Palaestra et Odeum,  

Socialhögskolan och AF

Andra datum


