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Lönerevision 2016. Årets lönerevison är tidigarelagd vilket kommer att påverka de tider som i vanlig ordning kommer att erbjudas för lönesamtal. Mer info om detta och hur stor löneramen är kommer i början av juni.
Fördelning av medel till grundutbildningen. I den diskussion som under april förts mellan Socialhögskolan, Institutionen för psykologi och Samhällsvetenskapliga fakulteten har inte våra synpunkter beaktats vad gäller den
modell för omfördelning som tillämpas. Mot bakgrund av detta kommer ett förslag om att avvakta med att öka
studentintaget i Helsingborg, tills dess utfallet av omförhandlingen och fördelningen av grundutbildningsmedel
inför 2017 är känd, tas upp för beslut på institutionsstyrelsens majmöte.
Nya planer. Jämställdhet/mångfald/likabehandlings-, arbetsmiljö- och krisplanerna är färdiga och tas upp på
Institutionsstyrelsens möte i maj.
Nya doktorander. Alla sökanden har gåtts igenom och rangordnats. Beslut om antagning sker senast i juni.
Kompletteringsutbildning. Inom ramen för den satsning regeringen gör riktad till personer med en avslutad
utländsk utbildning motsvarande en svensk högskoleutbildning har vi meddelat att vi är beredda att anordna
kompletteringsutbildning för blivande socionomer. Tanken är att den ska integreras med befintligt program.
LUCRIS. Nu är det dags att se till att dina publikationer från 2015 finns inlagda i LUCRIS. Deadline är 20 maj.
Lokalprojektet. Beslutet om ombyggnadsstart bör komma snart. En särskild plan för hur vi internt ska hantera
arbetsmiljöaspekter kopplade till flytten inför men också efter inflyttningen kommer att tas fram.

Tips

Semester

Tipsa gärna oss om du har en nyhet, vill sprida information om ett
evenemang eller har något annat
viktigt du vill få ut till dina kollegor.
Har du andra synpunkter på hur du tycker
att infobladet ska se ut eller vad för information som saknas eller kan förbättras?
Hör av dig med nyhetstips och dina
synpunkter till: patrik.hekkala@soch.
lu.se

För lärare läggs alla semesterdagar ut
enligt schablon från midsommar och
framåt. Semesteransökan behöver
inte göras.
Den som istället vill förlägga hela eller
delar av semestern till annan tid ska själv
ansöka genom att registrera detta i Primula webb senast 31 maj. Doktorander,
projektassistenter och TA-personal ansöker själva om semester.
Vid frågor kontakta Ellinor Weise.

Fler vill läsa till socionom
SOCIONOMPROGRAMMET LUND

SOCIONOMPROGRAMMET HBG

Första hand

Första hand

534 (2016) 482 (2015)

321 (2016) 262 (2015)

ökat med 10.79 %

ökat med 22.52 %

Totalt antal sökande

Totalt antal sökande

4058 (2016) 3702 (2015)

2806 (2016) 2458 (2015)

ökat med 9.62 %

ökat med 14.16 %.

Oro över uppdragsutbildningar
Staffan Blomberg, prefekt vid
Socialhögskolan har tillsammans med
institutionerna för socialt arbete i
Stockholm och Göteborg skickat in
en skrivelse om anbudsförfrågningar
och uppdragsutbildningar till ansvariga ministrar på utbildning-, socialoch arbetsmarknadsdepartementen.

Gästlärare från Indien besöker institutionen
Fram till den 21 maj kommer Aarti
Upadhyay jobba som gästlärare. Hon
kommer från vår Linnaeus Palmepartner Tata i Indien.
Aarti Upadhyay är lärare på Tata Institute i
Mumbai och har en bakgrund främst inom
”community work, social policy and governance through participatory approaches
and action”.
På Tata jobbar hon även med praktikhandledning och praktikplaster för deras
masterstudenter i socialt arbete.
Så här skriver hon om sig själv:
”I am a trained professional social worker
with 8 years of experience at various levels
of program planning and implementation,

supporting policy formulation with evidence base, and working with tribal and disadvantaged communities in various parts
of the country. My field of study involves
evolving domain of social work practice
to address challenges of a transforming
society with state-geared intervention in
the form of social policy and governance
initiatives.
Other areas of interest are: Development
Policy and Practice with focus on Governance through participatory methods and
action, peace building and conflict studies.
The teacher exchange is an important opportunity for me to learn through a mutual
dialogue on issues related to social work

practice, methods and intervention in the
field of social policy and governance, and
other.”
Aarti Upadhyay sitter på biblioteket på Erik
Erikssons gamla plats vid korridoren mot
konferensrummet.
Har ni tips till henne på personer hon
borde träffa eller platser/organisationer hon borde besöka eller även
andra tips på saker utanför jobbet så säg
gärna till henne direkt eller meddela Inari
Johansson så för hon infon gärna vidare.

Aarti Upadhyays mailadress är:
aarti.upadhyay@tiss.edu

LUCRIS har öppnat för datainmatning

I skrivelsen uppvisar prefekterna en oro
över en inriktning som innebär att stora delar av fort- och vidareutbildningen
upphandlas och bedrivs i uppdragsutbildningsform. Enligt prefekterna försvårar
formen kraftigt institutionernas möjlighet
att delta. Istället anser prefekterna att just
socionomprogrammen är bättre lämpade
för den här typen av uppdrag.
Kortfattat ser prefekterna följande problem:
• Utbildningarna förhåller sig ofta inte till
mål fastställda i högskoleförordningen.

LUCRIS är ett nytt forskningsinformationssystem som syftar till att samla in och synliggöra olika aspekter av en forskares gärning.
LUCRIS består i huvudsak av ett användargränssnitt för inmatning och hantering av
forskares publikationer och en publik portal
för en samlad visning av den forskning som
bedrivs vid LU. Genom systemet får forskare även möjlighet att lägga upp personlig
information, vilka grupper och projekt de

är aktiva i och andra forskningsrelaterade
aktiviteter inom t ex samverkan.
Hela tanken med LUCRIS är att det ska
bidra till att öka tillgängligheten, förbättra
samarbeten, sökbarheten och synligheten för den forskning som bedrivs på LU.
Samtliga medarbetare med LUCAT-id kan
logga in i LUCRIS. Men enbart medarbetare
med forskningsrelaterade verksamhetsroller kommer att vara synliga i den publika
forskningsportalen.
Vad innebär detta för dig?
Lanseringen innebär att du som forskare
ansvarar för att dina egna uppgifter läggs

in och att informationen hålls uppdaterad.
Hur matar jag in information?
Du loggar in med hjälp av ditt LUCAT-id
på: https://lucris.lu.se . Du hittar information om hur du gör på http://www.sambib.
lu.se/lucris. Där finns instruktionsmanualer
och information om öppna workshops/
presentationer.
Vad ska läggas in?
S-fak har tagit fram en miniminivå på vad
ni som forskare ska publicera. Informationen ska vara på plats senast den 30 augusti 2016 . Info om miniminivån finns på
www.sambib.lu.se/lucris

• Lärosätena hamnar i ett ”race to the bottom” där villkoren för prissättning varierar
beroende på lärosätets huvudman.
• Vid större nationella upphandlingar där
detaljerade krav ges för t.ex. pedagogiska
former, kursinnehåll, och ofta ett mycket
stort antal deltagare, innebär det att lärosätet tappar kontroll över deltagarnas
förkunskaper och deras möjlighet att fullfölja kursen.
• Fort- och vidareutbildning är i hög grad
beroende av arbetsgivares initiativ och
prioriteringar. För att svara mot signaler
uppifrån väljer arbetsgivarna ofta uppdragsutbildningar istället för reguljära
kurser och program på avancerad nivå.
Lärosäten med högkvalitativa kurser och
program riskerar alltså att se sig utkonkurrerade av tillfälliga satsningar.

Årets kalendarium
MÖTE MED BRUKARRÅD
Hur fungerar brukarmedverkan på
Socionomprogrammet?
Tid: 11 maj, kl. 10:00 - 15:00
Plats: Sal 14, Bredgatan 26
DEADLINE FÖR ABSTRACTS
NORDPRO-konferensen 2016
Tid: 15 maj

LUCRIS öppnades för datainmatning
för några veckor sedan. Senast den
15 juni öppnas den publika portalen
för allmänheten.

• Samarbete mellan lärosäten försvåras betydligt.

MIGRATIONSSEMINARIUM
Tid: 10 maj, kl. 10:00 - 12:00
Plats: Sal 32, Bredgatan 26
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

STYRELSEMÖTE IS
Tid: 25 maj, kl. 09:15 - 12:00
Plats:
FORSKARSEMINARIUM
Gästprofessor Yueh-Ching Chou: Grandmothers’ care-work reconciliation: A
comparison of 12 European and East
Asian cities.
Tid: 26 maj, kl. 15:15 - 17:00
Plats: Gamla kirurgen R148, Lund
AVSLUTNING TERMIN 7
7:e terminsstudenter och personal är
välkomna på mingel efter avslutningen i
Universitetsaulan
Tid: 2 juni, kl. 13:00 - 14:00
Plats: Bredgatan 26
VÅRAVSLUTNING
Tid: 7 juni, 15:00 - 17:00
Plats: Sal 14, Bredgatan 26

