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Social innovationsdag i Hbg

Nyheter på medarbetarfronten. Camilla Rapp arbetar sedan 1/9 tillsammans med Mats Larsson med våra ekonomiska frågor.
Emelie Dahlström ersätter fr.o.m mitten av oktober Richard Lindberg som affärsutvecklare vid sidan av Peter Løvschall i SoPact.
Snart påbörjar Kajsa Emilsson sina doktorandstudier. Studierna genomförs inom Håkan Johanssons projekt Den nya urbana
utmaningen? Hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna. Ni är alla mycket välkomna till Socialhögskolan!
T/A. Carina Olsson tar i okt över som sekr. i IS och Ulrika Reichert har ansvar för tillgodoräknanden inom socionomprogrammet.
Lönerevisionen är i full gång. För medlemmar i SACO-S är de obligatoriska s.k. lönesättande samtalen snart genomförda.
Deadline är 1/10. För de medarbetare som inte tillhör SACO-S följer fackliga förhandlingar under oktober.
Valinformation. IS beslutade förra veckan att föreslå mig och Marcus som prefekt resp. bitr. prefekt för perioden 2018-2020.
Vi tackar för förtroendet. Valberedningens förslag till ny styrelse och valets röstlängd hittar du på anslagstavlan i foajén på
Bredgatan 13. Valet är elektroniskt. Kallelse till val och länk till röstsedel kommer 3/10.
Arbetsmiljöenkät 2017. Rapporten är klar i november och kommer att presenteras på personalmötet 28/11.
Ekonomi. Bokslutet för första halvåret 2017 visar att vi vad gäller grundutbildningen i stort sett följer planen eller m.a.o. budget
medan forskning/forskarutbildning visar ett resultat betydligt bättre än budgeterat. Det finns en prognos för helåret 2017 och
den indikerar ett sämre resultat vad gäller grundutbildningen men ett fortsatt klart bättre resultat på forskningssidan.
Stimulansmedel för forskning. Socialhögskolan har fått 278 000:- i stimulansmedel för forskning. Medlen är öronmärkta
och måste användas under året. 15 medarbetare har i dagsläget beviljats bidrag motsvarande 190.000:-. Det finns m.a.o. medel
kvar. Välkommen med din ansökan!

Den 4 oktober anordnas en dag om
sociala innovationer och socialt arbete
vid Campus Helsingborg.
Aktiva inom socialt arbete, personal inom
socialtjänsterna i Helsingborg, lärare/forskare vid Socialhögskolan och Campus Helsingborg bjuds in. Syftet med dagen är att
skapa diskussioner som kan ligga till grund
för ett fortsatt samarbete mellan staden
Helsingborg och akademin. Vi frågar oss
om sociala innovationer har en plats/är
möjliga i socialtjänstens verksamhet?
• Hur kan mindre pilotprojet bidra till en
systemförändring (och bli en del av det
sociala arbetets vardag?).
• Vad finns att lära från projekt som

“lyckats” och som bidragit till förändringar av kärnverksamheten?
• Hur vill vi arbeta i framtiden?
• Vilka hinder måste vi överkomma, vad
behövs göras?
• Vilka frågor står framför oss som vi vill
lösa?
Förmiddagen ägnas åt presentationer av
aktuella projekt. På eftermiddagen blir det
workshops med teman om Kompetensförsörjning, digitalisering, samarbetsstruktur
er och hållbara städer. Du kan välja om
du vill vara med hela eller delar av dagen.
Mer info finns på: http://www.soch.
lu.se/sociala-innovationer-campushelsingborg

Enhetliga valideringar tas fram
Docent Alexandru Panican och utb.
koordinator Susanna Björklund ska
utveckla valideringskriterier för
bedömningar av reell kompetens i
socialt arbete.
När projektet är klart ska kriterierna och
metoderna kunna användas av alla socionomutbildningar och även andra samhällsvetenskapliga utbildningar i Sverige.

Arbetet med att ta skapa en varaktig struktur för bedömningar kommer i en tid då
behovet av valideringsstrukturer ökar. Och
där anledningen till ökningen kan härledas
till Socialstyrelsens skärpta behörighetskrav
och till det faktum att allt fler flyktingar
behöver få sina kunskaper validerade.
Projektet pågår tills 31 december 2018.

Ombyggnad av hela Bredgatan
Ombyggnaden av Bredgatan beräknas
pågå till mitten av december.

Fredspristagaren Shirin Ebadi träffade studenter
Intresset var stort när den iranska
Nobelpristagaren och juristen Shirin
Ebadi gästade Socialhögskolan och
föreläste för socionomstudenter på
termin ett i Lund.

göra med att asylsökande, i alla fall historiskt, har behandlats väldigt väl här. Får
asylsökande ett bra mottagande, lär sig
språket och barnen får gå i skolan blir de
en stor tillgång för samhället, sade Ebadi.

Inför en fullsatt sal talade Ebadi om hur
nödvändigt det är med ett bra flyktingmottagande och hur viktigt det är att de
som kommer till det nya landet känner sig
välkomna och får tillgång till utbildning ett fundament för trygghet och välgång,
och hur motsatsen till det, exkludering och
betoning av skillnader, leder till våld.
– Jag tror att anledningen till att det i Sverige har varit färre terroristbrott jämfört
med vissa andra Europeiska länder har att

Visade intresse för situationen i Iran
Under frågestunden märktes också ett
tydligt intresse från studenterna för Ebadis
personliga erfarenheter och situationen för
mänskliga rättigheter i Iran. Ebadi tillstod
att hennes organisation Defenders of Human Rights Center, och priserna den och
hon personligen har tilldelats, har spelat en
viss roll i att stärka kampen för mänskliga
rättigheter i Iran, men att det fanns mycket
kvar att göra.

Fick Nobels fredspris 2003
Shirin Ebadi blev 1975 den första kvinnliga
domaren i Iran. Efter revolutionen 1979
tvingades hon lämna det arbetet men fortsatte att verka i Iran som jurist och människorättskämpe. Sedan 2009 lever hon i exil
i London. Ebadi tilldelades Nobels fredspris
2003, med motiveringen ”Som advokat,
domare, föreläsare, författare och aktivist
har hennes röst hörts klar och stark i Iran
och långt utöver hemlandet. Hon har stått
fram med yrkesmässig tyngd, stort mod
och hon har trotsat faran”.
Läs mer på: http://www.soch.lu.se/article/shirin-ebadi-betonade-vikten-avvalkomnande

Barn och vuxna efterlyser stöd i familjehem
Martin Bergström, docent vid Socialhögskolan, har tillsammans med andra sakkunniga kartlagt ”Insatser för
bättre psykisk och fysisk hälsa hos
familjehemsplacerade barn” för Sbu
(Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering).
Rapporten, ”Insatser för bättre psykisk
och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade
barn”, är en litteraturöversikt och visar att
i Sverige läggs tonvikten på att utreda familjers lämplighet och att utbilda dem. Att
erbjuda stödinsatser till barn eller familjehemsföräldrar under barnens placering är

mindre vanligt. Personer som har växt upp
i familjehem, deras föräldrar och familjehemsföräldrar efterlyser stöd till barn och
familjehem under placeringen.
Behov av forskning
Enligt rapporten behövs det forskning som
undersöker effekten av insatser inom fa-

miljehemsvård. Samtliga insatser som identifierades i litteraturöversikten bör rimligtvis kunna användas i Sverige men deras
effekter behöver följas upp och utvärderas
i en svensk kontext. De insatser som redan förekommer i Sverige behöver också
utvärderas och undersökas vetenskapligt.
Det behövs även studier som belyser kostnadseffektivitet i insatser för svenska förhållanden.
Läs mer på: http://www.soch.lu.se/
article/bade-barn-och-vuxna-efterlyser-stod-i-familjehem

Vi kommer åt våra parkeringar, men under
byggets gång kommer ombyggnaden pågå
direkt utanför Bredgatan 13 och 26. Under
denna tid har Lunds kommun erbjudit en
inslussning på morgonen och en utsluss-

ning på eftermiddagen så att vi ändå kan
nyttja parkeringarna. Mer information om
in- och utslussningstider kommer i höst.
Läs mer på: https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/trafik-och-gator/
trafik--byggprojekt/nordsydliga-cykelstraket-pa-bredgatan

Kalendarium
PERSONALLUNCH, EV TEMAMÖTE
Tid: 26 september, kl. 13:00-16:00
Plats: Sal 12

DISPUTATION VANNA NORDLING
Tid: 6 oktober, kl. 10:15-12:00
Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5

FORSKNING PÅGÅR - SEMINARIUM
Malinda Andersson: Mångfaldens ansikten: Konstruktioner av kultur och kompetens i det sociala arbetets praktik
Tid: 28 september, kl. 13:00-15:00
Plats: R148, Gamla kirurgen

AU-MÖTE
Tid: 10 oktober, kl. 9:15-12:00
Plats: Konferensrummet, Bredgatan 13
HANDLEDARMÖTE
Tid: 10 oktober, kl. 14:00-16:00
Plats: R115 Gamla kirurgen

STUDIEADMINISTRATIVT MÖTE
Tid: 29 september, kl. 09:15-12:00
Plats: Konfersrummet, Bredgatan 13

STYRELSEMÖTE
Tid: 18 oktober, kl. 9:15-12:00
Plats: R115 Gamla kirurgen

KURSFÖRESTÅNDARMÖTE
Tid: 3 oktober, kl. 13:00-16:00
Plats: Sal 12

FORSKNING PÅGÅR - SEMINARIUM
Norma Montesino: Child Migration: Historical and Contemporary Perspectives
Tid: 19 oktober, kl. 13:00-15:00
Plats: R148, Gamla kirurgen

SOCIALA INNOVATIONER @ CAMPUS
HELSINGBORG
Tid: 4 oktober, kl. 08:30-18:00
Plats: Think Open Space
DATADILEMMAN
En paneldiskussion om datahantering
för forskare. (Sambib och HT-bibl)
Tid: 4 oktober, kl. 10:15-12:00
Plats: LUX: B237
MELLANSEMINARIUM
Stina Balldin
Tid: 5 oktober, kl. 13:15-15:00
Plats: R148 Gamla kirurgen

T/A-DAG
Tid: 20 oktober, kl. 09:00-15:00
Plats: The More Hotel, Lund
PLANSEMINARIUM
Anders Jönsson
Tid: 20 oktober, kl. 10:15-12:00
Plats: R148 Gamla kirurgen
SEMINARIUM
Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn
Tid: 20 oktober, kl. 12:00-15:00
Plats: R148 Gamla kirurgen

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

