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Lyckad start för SI-verksamhet

Ny medarbetare. Karl Eriksson har antagits till forskarutbildningen och börjar sin doktorandanställning jan 2017. Välkommen!
Skyddsombud. Tina Mattsson är vårt nya skyddsombud. Skyddsombudet har en viktig funktion i institutionens systematiska
arbetsmiljöarbete och det faktum att vi är inne i en ombyggnadsprocess och ganska snart måste börja planera för en flytt gör
funktionen extra viktig just nu. Mot bakgrund av detta känns det mycket bra att ett nytt skyddsombud nu är på plats.
Den årliga skyddsronden genomfördes den 24/10. Några har lämnat synpunkter skriftligt men du som har synpunkter på
din arbetsmiljö (fysisk och psykosocial) har fortfarande möjligheten att framföra dessa.
Personaldagarna 2017 kommer att gå av stapeln 22-23/8 (tisdag/onsdag). Platsen blir liksom i år Örenäs slott.
Lönerevision 2016. Lönerna är nu klara för de allra flesta. OFR förhandlar nu på fredag. De nya lönerna meddelas under
v. 44 och kommer, retroaktivt från 1 oktober, att betalas ut fr.o.m. novemberlönen.
Forskningsbidrag. Håkan Johansson har tillsammans med Max Koch och ett par andra kollegor vi universitetet lyckats få in
ett forskningsanslag på nära 10 miljoner från Formas. Detaljerad information finns nedan. Max har dessutom fått ett bidrag på
400.000:- från Forte för utresande forskare. Destinationen är Edinburgh. Roberto Scaramuzzino har även han varit lyckosam.
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har beviljat Roberto nära en miljon kronor för forskningsprojektet:
”En förbisedd elit? Elitiseringsprocesser i det svenska civilsamhället”. Stora gratulationer till er alla.
Fakultetens forskningsmånader. Anna Rypi har fått en av fakultetens forskningsmånader för 2017. Stort grattis!
SoPact. Processen med att ta över SoPact från LU Open och placera projektet på Campus Helsingborg är i full gång. Avtal är
på gång med Helsingborgs stad som går in med 1, 8 miljoner i medfinansiering. Detta var ett villkor från vår sida och innebär
i praktiken att vi har full kostnadstäckning för löner under projektets löptid. Alla andra kostnader är redan täckta. Ingen ekonomisk risk föreligger m.a.o. enbart möjligheter. Projektledningen ligger formellt hos oss (Marcus) sedan oktober. Nästa steg
är att LU överför verksamheten administrativt till oss fr.o.m. 1/1 2017.

SI-verksamheten som startade
i höst har hittills varit populär.
Flera studenter på termin 1 i Lund och
Helsingborg har valt att få tips av
äldre studenter hur de kan förbättra
sin studieteknik.
– Jag tycker att SI-verksamheten varit
väldigt lyckad och många uppskattar den.
Det känns som att gruppen får ut mycket
av mötena och verkar få en djupare förståelse av ämnen genom att vi diskuterar och
gör övningar, säger Emelie Larsen som är
SI-mentor i Helsingborg.
Runt 18 studenter besöker varje SI-möte
Helsingborg och i Lund tillhör 49 studenter den lokala SI-gruppen på Facebook.
SI som står för Supplemental instruction

Socialhögskolans SI-mentorer hösten 2016

är en metod och ett förhållningssätt till
lärande där inre motivation och nyfikenhet är de centrala drivkrafterna och där
tonvikten läggs på ett självstyrt och kollektivt lärande. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom
utbyte av tankar och idéer mellan studenterna. Läs mer om vår SI-verksamhet på:
www.soch.lu.se/utbildning/si

Fler vill läsa till socionom
Socionomprogrammens popularitet i
Lund och Helsingborg fortsätter att
öka bland presumtiva studenter.
Till vårens program i Lund ökade
söktrycket med 8% jämfört med
samma period ifjor. I Helsingborg ökade
söktrycket med 8%. Antalet förstahandssökande i Lund ökade med 20% och i
Helsingborg med 6% jämfört med ifjor.
Söktrycket till masterprogrammet minskade, men det är först efter vårens registering det går säga något mer om siffrorna.

Söktryck till Socionomprogrammet 2013-2017 (NyA-webben)
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Info om jubileumsinvigningen
Nu finns information om jubileumsinvigningen den 19 december uppe
på Lunds universitets hemsida.

anmälningsdag är den 1 december.

Indonesiska forskare besökte Socialhögskolan

Det är därför redan möjligt att anmäla sig till ceremonin och festen. Sista

www.lu.se/event/invigning-av-350-arsjubileet

En grupp forskare från Muhammadiyah University Surakarta, Indonesien
besökte oss i oktober. De diskuterade
frågor om barnperspektiv och barns
rättigheter med våra forskare och med
kollegor från andra forskningsinriktningar vid Lunds universitet.

förstår och uppfattar världen.
– Det var två mycket intensiva och
givande dagar. Det är utmanande att se
bortom det som man tar för givet och att
försöka se det som är likheter i stället för
att fastna i skillnaderna, säger professor
Kerstin Svensson.

Kalendarium

Under konferensen Researching Children’s
Perspectives when Norms and Values are
in Conflict diskuterade forskarna bland annat hur barn kan bli mer delaktiga i forskningen, hur det går att nå barn som informanter och vad forskare kan göra för att
få en bättre förståelse för de sätt som barn

Forskarna pratade också om hur man kan
navigera i förståelse och konstruktioner av
mening i en mångfald av perspektiv och
med normer och värderingar som krockar.
– Genom att vi lade till perspektiv från
religion, politik, traditioner och lagstiftning
så kunde vi också diskutera forskningens

dilemman i att balansera perspektiv, undvika att vara normativ och värdet av att
göra jämförelser mellan situationer som i
en ytlig betraktelse förefaller väldigt olika,
säger professor Kerstin Svensson.
Konferensen finansierades av Stint och
organiserades av Child Rights Institute som
är ett forskarnätverk vid Lunds universitet.
Förutom forskare från Lunds universitet och Muhammadiyah University
Surakarta, medverkade även en forskare från
Professionshøjskolen Metropol i Danmark
och en representant för Barnfonden.

Invigningsprogrammet och information
om hur du anmäler sig hittar du på:

PERSONALLUNCH
Aktuell info och lunch
Tid: 1 november, kl. 13:00-14:00
Plats: Sal 12. Bredgatan 26

PLANSEMINARIUM
Olof Pavalder
Tid: 17 november, kl. 10:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R: 148

PEDAGOGISK TRÄFFPUNKT
Informellt lunchmöte för pedagogik
Tid: 9 november, kl. 12:00-13:00
Plats: Gamla kirurgen, lunchrummet

MIGRATIONSSEMINARIUM
Tid: 22 november, kl. 10:00-12:00
Plats: Sal 14. Bredgatan 26

10 miljoner till forskning om hållbar välfärd

NÄTVERKSMÖTE (ERASMUS)
Möte med ERASMUS-partners
Tid: 10-11 november

FORSKARSEMINARIUM
Justyna Zielenska, University of Warzaw
Tid: 24 november, kl. 15:00-17:00
Plats: Gamla kirurgen R: 148
PERSONALLUNCH
Aktuell info, evt. temamöte och lunch
Tid: 29 november, kl. 13:00-16:00
Plats: Sal 12. Bredgatan 26

Forskningsprojektet ”Den nya urbana
utmaningen? Hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna” har fått
9 913 167 kronor av Forskningsrådet
Formas. Projektets övergripande syfte
är att analysera modeller för hållbar
välfärd på urban nivå och de konflikter och synergier sådana modeller kan
ge upphov till.

PLANSEMINARIUM
Lisa Carlstedt
Tid: 10 november, kl. 10:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R: 148

PLANSEMINARIUM
Caroline Schütze
Tid: 7 december, kl. 10:00-12:00
Plats: Gamla kirurgen R: 148

SEMINARIUM
Hur rektorn tog ställning för de hemlösa
Tid: 11 november, kl. 13:00-15:00
Plats: Campus Helsingborg

PEDAGOGISK TRÄFFPUNKT
Informellt lunchmöte för pedagogik
Tid: 7 december, kl. 12:00-13:00
Plats: Gamla kirurgen, lunchrummet

INSTITUTIONSSTYRELSEN
Tid: 16 november, kl. 09:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R: 115

PLANSEMINARIUM
Christel Avendal
Tid: 8 december, kl. 10:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R: 148

Projektet som leds av professor Håkan
Johansson kommer undersöka samspelet
mellan samhällsstyrning för social integration och för ekologisk hållbarhet i urbana
miljöer. Exempelvis:

• I vilken utsträckning går det att skönja
integrerade eko-sociala policyinsatser i
svenska storstäder?
• Vilka strategier för urban hållbar välfärd
utvecklas bland olika samhällsaktörer?
• Vilka idéer, uppfattningar och visioner
om en urban hållbar välfärd ger medborgare uttryck för?
• Vilka faktorer hindrar eller möjliggör uppkomsten av modeller för urban hållbar
välfärd. Är det till exempel strukturella
och kulturella faktorer, lokala prioriteringar eller makt- och aktörsrelationer?

Frågorna kommer att besvaras genom att
jämföra de tre svenska storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö med varandra.
Städerna utmärker sig i internationella jämförelser för både sina avancerade välfärdssystem och progressiva miljöpolitik.
I projektet deltar även professor Max
Koch vid Socialhögskolan och forskare
vid Statsvetenskapliga institutionen och
Institutionen för Miljö- och energisystem.
Projektet kommer också ha ett nära samarbete med lokala intressentgrupper i Stockholm,
Göteborg och Malmö.

NORDPLUS-WORKSHOP
Nordplus-nätverket håller i en workshop
Tid: 9-12 november
Plats: Sal 12 Bredgatan 26 och Hbg

Detaljerat kalendarium finns på: www.soch.lu.se/internt/events

