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Bok tar upp rättigheter i skolan

Ny medarbetare. Richard Lindberg är sedan 1/1 anställd som affärsutvecklare inom ramen för SoPact. Välkommen
Nya ledamöter i Jämlikgruppen. Lärarrepresentanterna är Malinda Andersson, David Hoff och Marianne Larsson
Lindahl. Doktoranderna har utsett Christel Avendahl som sin representant.
Två gästdoktorander. Två gästdoktorander Rishi Jha och Deepak Kumar Nanda från Tata Institute of Social Sciences
i Mumbai, Indien är på besök hos oss hela vårterminen. De sitter i Max arbetsrum på biblioteket. Välkomna!
Gamla köket. Systemhandlingen som föregår bygghandlingen och är nästa steg i processen har granskats i dec och
jan. Det största orosmolnet som ventilerats från olika håll bl.a. från vårt är akustiken i byggnaden. Vi har framfört
flera farhågor vad gäller detta. Vi vill t.ex. ha garantier för att buller inte stör utifrån, vilket i första hand handlar
om delen mot Allhelgona kyrkogata. Den går utanför lektionssalar och kontor. Det är också viktigt att ljudstörningar
inte sker mellan rum och emellan rum och mer offentliga utrymmen som t.ex. korridorer. Den allmänna ljudbilden i
huset är också av vital betydelse. Vi har planerat för ett stort antal studieplatser där vissa är s.k. tysta studieplatser.
Akademiska Hus har hörsammat kraven på att ytterligare utredningar måste göras för att säkerställa våra krav.
Inredningsarkitekternas förslag är på väg att ta form. Förslag på remiss till oss i februari.
Budget och verksamhetsplan för 2017. Institutionsstyrelsen antog på dec-mötet kommande års budget och verksamhetsplan. Vår ekonomiska situation är fortsatt prekär. Strategier för att minska kostnader måste mötas av
strategier för att öka resurserna. Krismedvetande är viktigt men detta måste också kunna användas för att ta fram
den energi som fordras för framtida utveckling. På institutionen finns all kompetens som behövs och om vi arbetar
tillsammans kommer vi att lyckas. Läs gärna mer på http://www.soch.lu.se/internt/ledning/beslut-och-riktlinjer.
Forskning. Det är ansökningstider och aktiviteteten är i skrivande stund hög vad gäller att få färdigt nya ansökningar om forskningsmedel bl.a. till RJ och Forte. Stort lycka till med era ansökningar!

Bodil Rasmusson, Lena Andersson, Agneta W Flinck,
Ulf Leo och Per Wickenberg

Realising Child Rights in Education.
Experiences and Reflections from the
International Training Programme on Child
Rights, Classroom and School Management
Boken handlar om vilka erfarenheter 16 länder i
Afrika, Asien och Sydamerika har av arbetet med barns
rättigheter i skolan. Boken innehåller presentationer och
reflektioner från ett resultat- och spridningsseminarium i
Phnom Penh, Kambodja. Under seminariet medverkade 170
deltagare från det internationella programmet Child Rights,
Classroom and School Management programme som finansieras av SIDA och som Lunds universitet organiserade och genomförde 2003-2016.
Ladda ner boken på: https://lucris.lub.lu.se/ws/files/15681438/Realising_Child_
Rights_in_Education_pdf.pdf

Jubileumskurs öppen för alla
Ta chansen och skaffa dig ett diplom
i lundensisk bildning genom Lunds
universitets jubileumskurs.
Jubileumskursen är öppen för alla och
erbjuder 36 föreläsningar med oväntade
ämnen såsom kattprat, den moderna vänskapen, jakten på nya grundämnen, det
sjungande språket och mycket mer. Du
får en gammaldags tentamensbok när du
deltar, där du samlar stämplar från varje
kurs. Samlar du nio stämplar – en från
varje fakultet – så får du ett diplom. De

som samlat flest är med i utlottningen
av ett hemligt pris! Första tillfället är i
Palaestra den 18
januari kl. 19:00-20:00
med professor Ulf
Ellervik som förklarar hur molekyler och
känslor hänger ihop.
Mer info om kursprogrammet finns på:
http://www.lu.se/lunds-universitet350-ar/om-programmet/jubileumskursen

Alumner bjuds in till diskussion
Jaber F. Gubrium utsedd till hedersdoktor
Socialhögskolan och Sociologiska
institutionen har nominerat professor
Jaber F. Gubrium till hedersdoktor vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Gubriums forskning handlar om sociala
identiteter, sociala institutioner och
sociala problem. Han har forskat och
utvecklat teorier inom fysisk rehabilitering,
psykiatri, familj och familjebehandling, självhjälpsgrupper, äldreomsorg, institutionsvård för barn och ungdomar med
beteendeproblem. Skriftlistan innefattar ett stort antal böcker, antologier och
artiklar. De verk som behandlar metodo-

logiska frågor har använts inom grundutbildningar, inom kurser på avancerad nivå
och inom forskarutbildningen.
Gubriums forskning utmärks av en förmåga till teoretisk och metodologisk
utveckling och han har bidragit till ett nytänkande om kvalitativa intervjuer som metod,
om narrativ analys, narrativ etnografi och
diskursanalys som forskningsansatser. Hans
bidrag till de kunskapssociologiska diskussioner som pågått under många årtionden
har varit internationellt betydande.
Gubrium har under många år samarbetat med forskare i de nordiska länderna

och var under en månad 1997 gästprofessor vid Sociologiska institutionen.
Sedan dess har han anlitats ytterligare för
kortare gästforskaruppehåll, seminarier och konferenser. Dessutom har han
välkomnat forskare från fakulteten som
gäster till de amerikanska universitet han varit
verksam vid. Dessa kontakter har resulterat i
forskningssamarbeten som utmynnat i
publikationer där han varit redaktör.
Gubrium kommer gästa Lund i samband
med promoveringen som äger rum 2
juni 2017 och kommer då även delta i
arrangemang vid Socialhögskolan.

Stort genomslag efter uttalande i sociala medier
Uttalandet med anledning av polisens
begäran av uppgifter av socialtjänsten
i Malmö har lett till starka men mest
positiva reaktioner i olika medier och
till flera stöduttalanden. Däribland
från institutionerna för socialt abete i
Göteborg, Ersta-Sköndal, Malmö och
Östersund.
125 000 personer såg uttalandet på Facebook där debatten väcktes till liv med 5526
delningar, reaktioner och kommentarer. De
flesta var postiva, men det fanns även negativa reaktioner och en del kommentarer
som fick tas bort. Runt 4000 läste också
ledningens uttalande på vår hemsida.

Samtidigt fortsatte debatten i traditionella
medier: 6/12 Ledare i SMP ”Det är inte
läge för myndigheter att uppmana blivande tjänstemän att sätta käppar i hjulen för
andra myndigheter och tjänstemän...” 7/12
Insändare i Sydsvenskan ”kränkt över det
faktum att skolan ger sig in i en politiskt
infekterad debatt på sociala medier”. Svar
av Marcus Knutagård ”att vi inte bara har
all rätt utan också är skyldiga att lyfta upp
saker i offentligheten.” 9-10/12 Socialistiska Socionomer nämner Socialhögskolan
i flera tidningar och lyfter upp ett ”professionsetiskt perspektiv” 10/12 Ledare i ETC
”Socialhögskolan vid Lunds universitet och

forskare på Malmö högskola som utbildar
socionomer har redan dömt ut agerandet.” 11/12 Staffan Blomberg och Marcus Knutagård i Dagens samhälle ”önskar
att den lagstiftning där socialarbetare är
ålagda att lämna ut uppgifter om papperslösa prövas i högre instans och inte bara av
kommunala jurister.” 12/12 Ledare i Ystads
Allehanda ”Staffan Blomberg och Marcus
Knutagårds inlägg är olämpligt då det publicerades som Socialhögskolans officiella
ställningstagande.” 17/12 I Aftonbladet
varnar runt 60 forskare och anställda vid
Socialhögskolan och Malmö högskola för
lagstiftningens konsekvenser.

Under träffen i februari ska alumnerna få möjlighet att berätta hur de ser
på sin utbildning så här efter en tid.
Alumnerna ska också få diskutera hur vi
kan vara till bättre nytta för socionomers

yrkesutövning. Målet med träffen är att vi
ska få input i hur vi kan förbättra vårt utbildningsutbud på avancerad nivå och hur
vi kan bli bättre på att samverka med våra
tidigare studenter och deras arbetsgivare.

Kalendarium
DISPUTATION
Åsa Ritenius Manjer
Tid: 20 januari, kl. 10:15-12:00
Plats: Edens hörsal

PERSONALLUNCH, EV TEMAMÖTE
All personal
Tid: 7 mars, kl. 13:00-16:00
Plats: Sal 12 + ev. fler

PERSONALLUNCH, EV TEMAMÖTE
All personal
Tid: 31 januari, kl. 13:00-16:00
Plats: Sal 12 + Edebalkssalen
T/A MÖTE
Tid: 3 februari, kl. 10:00-11:00
Plats: Bredgatan 13, konferensrummet

DISPUTATION
Sara Helmersson
Tid: 10 mars, kl. 10:15-12:00
Plats: Edens hörsal

STYRELSEMÖTE IS
Tid: 8 februari, kl. 9:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R115
KURSFÖRESTÅNDARMÖTE
Tid: 14 februari, kl. 13:15-15:30
Plats: Sal 12, Bredgatan 26
STUDIEADMINISTRATIVT MÖTE
Tid: 17 februari, kl. 10:00-12:00
Plats: Bredgatan 13, konferensrummet
TEXTSEMINARIUM
David Hedlund
Tid: 2 mars, kl. 13:15-15:00
Plats: Sal 11, Bredgatan 26
T/A MÖTE
Tid: 3 mars, kl. 10:00-11:00
Plats: Bredgatan 13, konferensrummet

STYRELSEMÖTE IS
Tid: 15 mars, kl. 9:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R115
T/A MÖTE
Tid: 31 mars, kl. 10:00-11:00
Plats: Bredgatan 13, konferensrummet
MELLANSEMINARIUM
Stina Balldin
Tid: 6 april, kl. 10:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R148
PERSONALLUNCH
All personal
Tid: 18 april, kl. 13:00-14:00
Plats: Sal 12, Bredgatan 26
STYRELSEMÖTE IS
Tid: 19 april, kl. 9:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R115
KURSFÖRESTÅNDARMÖTE
Tid: 25 april, kl. 13:15-15:30
Plats: Sal 12, Bredgatan 26

Detaljerat kalendarium finns på: www.soch.lu.se/internt/events
PERSONALLUNCH, EV TEMAMÖTE

