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Stor efterfrågan på socionomer

Nya medarbetare. Peter Lövschall, projektledare för SoPact, flyttar till oss fr.o.m. 1/1. Detsamma gäller Ulrika Reichert som
byter arbetsplats från fakultetens internationella kontor för att istället bli internationell koordinator hos oss. Välkomna!
Systematiskt arbetsmiljöarbete. Fakultetens representanter har gjort sitt årliga besök för att följa upp vårt systematiska
arbetsmiljöarbete. Inga direkta anmärkningar, snarare beröm, framkom på hur detta genomförs och organiseras.
Planeringsförutsättningar inför budget och verksamhetsplan för 2017. Arbetet med att ta fram en budget och verksamhetsplan är i full gång. De signaler (muntligt från fakultetsledningen) om ett minskat utbildningsuppdrag för vår del 2017
som jag nämnde på personalmötet i november har visat sig stämma. Denna helomvändning från fakultetens sida är naturligtvis
ett streck i räkningen. Då ersättningen till utbildning och forskning fortsatt inte följer den allmänna pris- och lönekostnadsutvecklingen och att vår del av LU:s och fakultetens gemensamma kostnader ökar för 2017 är det fortsatt åtstramning som gäller.
Kommunikationsplan. Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan för Socialhögskolan är i det närmaste färdigt. Kommunikationsplanen innehåller en kartläggning av vilka kommunikationskanaler vi använder och den ger riktlinjer för vilken
inriktning vår kommunikation ska ta. Planen beskriver också i detalj vilka kommunikationsinsatser som behöver göras, vem i
personalen ansvarar för vad och vem som ska göra vad.
Fakultetens forskningsmånader. Att Anna Rypi fick en av fakultetens forskningsmånader för 2017 meddelades redan i
förra nyhetsbladet. I ett tilläggsbeslut har emellertid även Martin Bergström (1,5 månad), Elizabeth Martinell Barfoed och Lina
Ponnert (tillsammans 1,5 månad) beviljats forskningstid under 2017. Stort grattis!
Periodisering av de valbara kurserna på termin 7. På institutionsstyrelsens möte 16/11 beslutades att de valbara kurserna
på termin 7 ska periodiseras. Beslutet ska ses som ett led i en översyn av socionomprogrammet i sin helhet. Ett arbete som
kommer att påbörjas inom kort.

Enligt SACO:s rapport: Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för
akademiker år 2020 (2015) finns det
gott om arbetstillfällen för nyutexaminerade socionomer.
SACO skriver att det idag råder liten
konkurrens på arbetsmarknaden trots att
ett stort antal socionomer precis blivit nyutexaminerade.
SACO menar att den låga konkurrensen
kan härledas till ett antal faktorer. En
handlar om den höga personalomsättningen som finns inom flera kommuner. En annan förklaring ligger i att flera
kommuner planerar att utöka sina verksamheter under året. SACO skriver dessutom i sin rapport att ”flera arbetsgivare

väljer nu att också anställa socionomer
istället för andra yrkesgrupper inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade”. Enligt
arbetsförmedlingens
prognosrapport som
SACO också hänvisar
till så pekar framtiden mot att ”efterfrågan
på
socionomer
som
arbetar med äldreomsorg kommer att
växa, i takt med att andelen äldre i
befolkningen ökar.”
SACO gör tillsammans med SCB
b e d ömning en
at t
arb et smarknaden
för
nyutexaminerade
socionomer är i balans år 2020.

Socialhögskolan tar över SoPact
Nu är det klart. Acceleratorn för
samhällsentreprenörer SoPact börjar
tillhöra Socialhögskolan från och med
första januari 2017.
– Vår ambition är att SoPact blir en
testbädd för socialt förändringsarbete.
Genom dem fördjupar vi vårt samarbete
med Helsingborgs stad som därigenom
får ta del av olika lösningsförslag på utmaningar. SoPact ska även arbeta aktivt med
studentsamverkan och förhoppningsvis
bidrar detta till ett ömsesidigt kreativt
utbyte och engagemang, säger Marcus

Knutagård, biträdande prefekt.
SoPact.org är en accelerator för entreprenörer och organisationer som arbetar för
att lösa sociala, kulturella eller miljömässiga
utmaningar i samhället.
Läs mer om SoPact: www.sopact.org

Gästdoktorand besöker oss
Nya perspektiv på nordisk professionsforskning
Runt 100 professionsforskare från
Danmark, Norge och Sverige träffades i oktober. De deltog i NORDPROkonferensen som i år organiserades
av Socialhögskolan. Årets konferens
hade temat: ”Professionerna i mötet
mellan kunskapssamhället och granskningssamhället: Förändrade villkor och
nutida utmaningar.”
– Konferensen var mycket givande och erbjöd många tillfällen till utbyte, uppdatering av pågående professionsforskning och
goda möjligheter till vidgade perspektiv
och nya kunskaper, säger Kerstin Svensson
professor.

Under konferensen fick deltagarna ta
del av drygt 50 presentationer från olika projekt inom fem temaområden:
(i) professionerna i samhället, (ii) professionell kunskap i praktiken, (iii) professionernas dilemman och paradoxer, (iv) professionell, gräsrotsbyråkrat eller expert och (v)
tvärprofessionellt arbete. Utifrån presentationerna fick deltagarna sedan diskutera
pågående studier av professioners utveckling, situation och förutsättningar.
Det hölls även tre huvudföreläsningar:
Lennart G Svensson, professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap,
Göteborgs universitet gav en exposé över

den svenska professionsforskningens utveckling. Ylva Hasselberg, professor vid
Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet höll en problematiserande
föreläsning om begreppet deprofessionalisering. Och Jens-Christian Smeby professor vid Senter for profesjonsstudier vid
Høgskolen i Oslo og Akershus talade om
akademiseringen av socionomer, lärare och
sjuksköterskor.
Nordpro är ett nordiskt nätverk av professionsforskare från många olika discipliner
som vartannat år samlas till konferens. Nästa NORDPRO-konferens hålls i Danmark.

Studenterfarenheter i fokus under Erasmus-möte
Våra Erasmus-partners från Nederländerna, Tyskland och Danmark
besökte Socialhögskolan under två
dagar i november. Under besöket
förde de diskussioner med vår internationella koordinator Anneli Nielsen om
internationaliseringsarbete inom
utbildning.
Enligt Anneli Nielsen håller Erasmusnätverket just nu på att kartlägga hur våra studenter och vi som utbildningsinstitutioner
kan dra nytta av studenternas egna internationella erfarenheter som de exempelvis
får genom studier eller praktik utomlands.

Nätverket har därför dragit igång en
studie där de genomför intervjuer i Nederländerna, Danmark, Sverige och Tyskland
med studenter under utbildning, nybakade
studenter som jobbar och arbetsgivare.

• Vad kan vi lära av studenternas internationella erfarenheter?
• Hur definierar studenterna i socialt arbete internationella erfarenheter i form av
kunskaper, färdigheter och kompetens?
• Vad kan vi lära av praxis/arbetsgivare?
• Hur definierar utövare internationella erfarenheter i form av kunskaper, färdigheter och kompetens?

Studien ska genom att besvara följande
frågor ge en indikation om vilken nytta
internationella erfarenheter kan ha:

Erasmusnätverket är Socialhögskolans äldsta internationella pågående nätverk. Ända
sedan 1994 har Socialhögskolan genom
nätverket fått ta del av olika internationella
erfarenheter inom utbildning.

Justyna Zielińska, doktorand vid universitet i Warszawa, Polen är ny gästforskare hos oss.
Justyna kommer stanna till slutet av

februari. Hon ska fokusera och
studera teorier om postindustriella
arbetsmarknader med exemplet Polen
under sin tid som hon är här.

Kalendarium
PERSONALLUNCH
Aktuell info, evt. temamöte och lunch
Tid: 29 november, kl. 13:00-16:00
Plats: Bredgatan 26, Sal 12
PLANSEMINARIUM
Caroline Schütze
Tid: 7 december, kl. 10:00-12:00
Plats: Gamla kirurgen R: 148
PEDAGOGISK TRÄFFPUNKT
Informellt lunchmöte för pedagogik
Tid: 7 december, kl. 12:00-13:00
Plats: Gamla kirurgen, lunchrummet
PLANSEMINARIUM
Christel Avendal
Tid: 8 december, kl. 10:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R: 148
STUDIERÅD I HELSINGBORG
Tid: 8 december, kl. 15:00-17:00
Plats: Campus Helsingborg C163
PEDAGOGISKT SEMINARIUM
Uppsatsexamination och face-work
Tid: 9 december, kl. 10:00-12:00
Plats: Bredgatan 26, Sal 11
MIGRATIONSSEMINARIUM
Norma Montesino
Tid: 13 december, kl. 10:00-12:00
Plats: Bredgatan 26, Sal 14

STYRELSEMÖTE
Tid: 14 december, kl. 09:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R: 115
T/A MÖTE
Tid: 15 december, kl. 10:00-11:00
Plats: Bredgatan 13, konferensrummet
JULBORD
För alla anställda som fått inbjudan
Tid: 20 december, kl. 12:00-15:00
Plats: Hypoteksvåningen
PEDAGOGISK TRÄFFPUNKT
Informellt lunchmöte för pedagogik
Tid: 11 januari, kl. 12:00-13:00
Plats: Gamla kirurgen, lunchrummet
SLUTSEMINARIUM
Vanna Nordling
Tid: 12 januari, kl. 13:15-12:00
Plats: Psykologiska institutionen, M:124
AVSLUTNING TERMIN 7
Mingel på bredgatan 26 efter ceremoni
Tid: 12 januari, kl. 17:00-18:00
Plats: Universitetsaulan
DISPUTATION
Åsa Ritenius Manjer
Tid: 20 januari, kl. 10:15-12:00
Plats: Edens hörsal

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

