#Socialhögskolan
SOCIALHÖGSKOLANS INFOBLAD | NUMMER 1 | 18 MARS 2016 | REDAKTÖR: PATRIK HEKKALA

Prefekten informerar
•

•
•
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•
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Medarbetarsamtal. Just nu är det 30-35 möten kvar och det är mycket roligt och inspirerande att ha dessa samtal
med er. Att få en bättre insikt i vad ni gör, hur ni själva ser på ert arbete och vad ni vill göra, både i det kortare
och ofta i ett lite längre tidsperspektiv, känns värdefullt.
Lokalprojektet. Programhandlingarna har varit ute för granskning och remissvaren från oss och andra berörda
behandlades den 18/3. Allt verkar mycket bra och beslutet om ombyggnadsstart bör komma inom kort.
En ny modell för doktorandernas ryggsäck. IS har beslutat att höja de ograduerade medlen från 10.000 till 40 000
kronor från 2016-09-01. En del öronmärks för deltagande i minst en internationell konferens under studietiden.
Nya planer. I skrivande stund pågår arbetet med att utforma nya planer för jämlikhet/mångfald/likabehandling,
arbetsmiljö och kris. Siktet är inställt på att dessa ska behandlas på institutionstyrelsens aprilmöte.
Ansökningar om externa bidrag. Fyra ansökningar från oss har lämnats in till Vetenskapsrådet. Stort lycka till!
Fakultetens forskningsmånader. I vårens ansökningsomgång blev Susanna Johansson, Marcus Knutagård och Ulrika
Levander beviljade forskningsmånader. Gratulerar!
Exellent teaching practitioner. Fakultetsstyrelsen har beslutat att utnämna Kristina Göransson till ETP-lärare. Gratulerar!
Än viktigare är emellertid att Kristina blev mamma till en gosse förra veckan. Stora gratulationer!

Synpunkter

Personal

Vi vill veta vad du som anställd på
Socialhögskolan tycker att vårt
interna infoblad ska heta.
Har du andra synpunkter på hur du tycker
att infobladet ska se ut eller vad för information som saknas eller kan förbättras?

Ellinor Weise som arbetat som personalsamordnare kommer tillbaka den
6 april efter att ha varit föräldraledig.

Hör då av dig med dina synpunkter
till: patrik.hekkala@soch.lu.se

I samband med detta slutar Linda
Johansson sin tjänst som personalsamordnare på institutionen. Hon vill tacka
alla doktorander, lärare, forskare och administrativ personal för att gott samarbete
under hennes tid på Socialhögskolan.

Forskarkurs

Forskardagar

Under våren erbjuds en tretimmarsutbildning för forskare som vill vässa
sin närvaro i sociala medier eller som
vill börja använda sociala medier.

Doktorander och forskare vid Socialhögskolan är inbjudna till forskardagar 21 april – 22 april 2016.

Kursen à tre timmar ges vid tre tillfällen:
• Onsdagen den 16 mars Klockan 9-12
• Onsdagen den 27 april klockan 13-16
• Torsdagen den 12 maj Klockan: 9-12
Kursen är gratis och först till kvarn gäller.
Läs mer på Medarbetarwebben.

Första dagen är vi på HSC, Health Science
Centre, Baravägen 3 och andra dagen på
IKDC, Ingvar Kamprad Design Center,
Sölvegatan 2. Eftersom vi planerar hela
läsårets verksamhet är det angeläget att
så många som möjligt kan delta.
Anmälan görs till Carina Olsson
senast 21 mars.

Pedagogisk utvecklingstid
Fakulteten vill uppmuntra till
realiserande av projekt och idéer för
pedagogisk utveckling som främjar
studenternas lärande och lärmiljö.

giskt ledarskap och lärarlagssamverkan,
pedagogiskt material eller motsvarande.
Observera att utvecklingstid ej beviljas projekt som syftar till ordinarie kursutveckling.

Ersättning ges för maximalt en månad
på heltid och tiden ska användas för att
utveckla undervisningsmetoder, pedago-

Ansökan ska senast skickas in den 16
maj. Läs mer på www.sam.lu.se

Studie om unga uppmärksammad i flera medier

Vårens kalendarium

Lund universitets internetinstituts studie ”Digital Consumption and OverIndebtedness Among Young Adults in
Sweden” där Lupita Svensson medverkat har uppmärksammats i flera
medier, däribland i Sydsvenskan, SVT
och TT.
Studien som är en enkätstudie på över
1100 unga vuxna svenskar visar att omkring var femte av 18 till 25 åringarna har
upplevt att de under det senaste året har
haft återkommande problem att betala
räkningar. De som har återkommande
betalningsproblem upplever också i högre utsträckning än andra att de inte har
vänner att prata med om ekonomiska pro-

MELLANSEMINARIUM
Erin Kennedy
Tid: 31 mars, kl. 10:15 - 12:00
Plats: Gamla kirurgen R148

blem eller att få ekonomisk hjälp av.
– Även om unga vuxna ofta befinner i en
finansiellt dynamisk och ibland skakig period i livet, så indikerar resultaten trots allt
på att betalningsproblemen också har en
betydande social dimension som kräver
mer studier för att förstås och komma tillrätta med, konstaterar docent Stefan Larsson som lett studien.
I studien ingick intervjuer med kommunala
budget- och skuldrådgivare som pekar på
att unga vuxna i hög grad inte söker hjälp
även om mycket pekar på behovet, vilket
kan visa sig senare i livet när de ekonomiska problemen blivit ännu svårare.

– Skuldfällan kan bli livslång och det går
att identifiera riskfaktorer - det talar för ett
behov av att förebygga och få till tidigare
insatser, säger lektor Lupita Svensson som
ansvarat för intervjuundersökningen inom
forskargruppen.
Studien är en av två som finansierades under 2015 som en del i den forskningssatsning som Kronofogden gör i sitt preventiva
arbete.
Lund Universitets Internetinstitut är en
tvärvetenskaplig enhet som fokuserar ny
teknik och digitaliseringens samhälleliga
konsekvenser.
Läs mer på www.soch.lu.se

Artikel vinner Torgny T. Segerstedts pris
Ulrika Sandén tidigare student på Socialhögskolans masterutbildning och
hennes handledare Lars Harrysson
lektor i socialt arbete och Hans Thulesius docent i allmänmedicin har vunnit
Sveriges sociologförbunds Torgny T.
Segerstedts pris för bästa artikel 2015.
– Jag vill att Lars och Hans handledarkompetens lyfts fram. Vi har arbetat hårt alla
tre för att nå målet som var just ökad kunskap och förståelse, säger Ulrika Sandén.
Artikeln är en uppföljning på Ulrika Sandéns
masteruppsats som handlar om vardagslivets förnöjsamhet i Polarfjorden, i norra

Norge. I uppsatsen beskrivs grundad teori
som ett sätt och ett försök att från botten,
utan vare sig förutfattade meningar eller
tidigare teorier, försöka förstå bygdens
egna mekanismer. Juryns motivering för
artikeln är:
Nuets förnöjsamhet : en grundad teori
om livsval och överlevnadsstrategier i Sociologisk Forsknings nummer 2/2015 är
en metodologiskt grundlig, innovativ och
medryckande berättelse om uppkomsten
och upprätthållandet av ett ethos i ett litet
nordnorskt samhälle. Med sitt vetenskapliga upplägg och självständiga grepp på

MIGRATIONSSEMINARIUM
Carolin Schütze, Välfärdsarbete med
migranter: rasialiserande attityder
Tid: 5 april, kl. 10:00 - 12:00
Plats: Sal 10, Bredgatan 26
SLUTSEMINARIUM
Cecilia Heule
Tid: 6 april, kl. 10:15 - 12:00
Plats: Gamla kirurgen R148
SLUTSEMINARIUM
Sara Helmersson
Tid: 7 april, kl. 10:15 - 12:00
Plats: Sal 12, Bredgatan 26
SLUTSEMINARIUM
Maria Heintz
Tid: 8 april, kl. 10:15 - 12:00
Plats: Sal 12, Bredgatan 26
MELLANSEMINARIUM
Cynthia Phiri
Tid: 14 april, kl. 10:15 - 12:00
Plats: Gamla kirurgen R148
DISPUTATION

ämnet utgör den ett spännande och högkvalitativt inlägg i vetenskaplig diskussion.
Vartannat år delas Torgny T. Segerstedts
pris ut till den bästa artikeln i tidskriften
Sociologisk forskning.

Lotta Jägervi
Tid: 15 april, kl. 10:15 - 12:00
Plats: Hörsal 128 St. Algatan 4
PERSONALLUNCH
All personal
Tid: 19 april, kl. 13:00 - 14:00
Plats: Sal 12, Bredgatan 26

STYRELSEMÖTE IS
Tid: 20 april, kl. 09:15 - 12:00
Plats: Bredgatan 13
FORSKARDAGAR
Planering av läsårets verksamhet
Tid: 21 - 22 april
Plats: HSC, Baravägen 3, IKDC,
Sölvegatan 2.
MELLANSEMINARIUM
Emma Söderman
Tid: 29 april, kl. 10:15 - 12:00
Plats: Sal 14, Bredgatan 26
DEADLINE FÖR ABSTRACTS
NORDPRO-konferensen 2016
Tid: 1 maj
STUDIERÅD I LUND
Terminsombuden, kursföreståndare
och ledningsgruppen
Tid: 19 maj, kl. 15:00 - 17:00
Plats: Lund
PAPERKONFERENS
Aktuell forskning i socialt arbete
presenteras av olika lärosäten
Tid: 23 - 24 maj
Plats: Sal 20,21, 22, Bredgatan 26
PERSONALLUNCH, EV TEMAMÖTEN
All personal
Tid: 24 maj, kl. 13:00 - 16:00
Plats: Sal 12, Bredgatan 26
STYRELSEMÖTE IS
Tid: 25 maj, kl. 09:15 - 12:00
Plats: Bredgatan 13

