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Ny bok tar upp digitalisering

Medarbetarsamtalen är i full gång. Det är mycket roligt och inspirerande att ha dessa samtal med er. Det känns
värdefullt att få en bättre insikt i vad ni gör, hur ni själva ser på ert arbete och vad ni vill göra, både i det kortare
och i ett lite längre tidsperspektiv.
Förändringar i institutionsstyrelsen. Morten Klemme Nielsen önskade för en tid sedan att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot. Det innebär att Karin Lenz fr.o.m institutionsstyrelsens möte i februari är ordinarie representant för gruppen övriga anställda och att Anna-Lena Strid går in som suppleant..
Val inför mandatperioden 2018-2020. Under 2017 ska en ny institutionsstyrelse, prefekt och ställföreträdande prefekt väljas. Ett förslag till arbetsprocess inför dessa val kommer att behandlas på nästa möte i institutionsstyrelsen.
Ett första steg i processen blir att sätta samman en valberedning. Mer information om detta kommer inom kort.
Periodiseringen av valbara kurser på termin 7. Studenternas val inför ht 17 är nu klart och det är glädjande att
notera att de fem kurser som erbjöds också kommer att ges.
Lokalprojektet. Vi försöker prioritera möten där vi behövs och tre parallella processer är igång. (1) Projekteringen
inför byggstart går enligt plan. I dagsläget finns en risk för att ansökan om bygglov får avslag då den föreslagna
utbyggnaden mot parkeringen (öster) bryter mot detaljplanen. Det finns även risk för att kommunen inte godkänner in-/utlastning via norra Vallgatan. Men Akademiska Hus är optimistiska och håller fast vid den tidplan som
gäller. (2) Inredningsarkitekternas möbleringsförslag har remissbehandlats och ett slutförslag kommer nu i mars.
(3) En planering av all A/V-utrustning i lärosalar och andra rum har genomförts under året. Här är vi klara.
Ritningar och möbleringsförslag kring ombyggnationen har beställts. Akademiska Hus har också skickat en kort
beskrivning till oss om projekteringsarbetet. Ritningarna läggs ut i lunchrummet Bredgatan 13 s.a.p.Bredgatan 13

Lupita Svensson och Stefan Larsson

Digitalisering och socialt abete - en
kunskapöversikt
Det finns i Sverige en allt tydligare politisk vilja att katalysera digitaliseringen av offentlig sektor, inklusive det kommunala sociala arbetet. Samtidigt pågår också en omfattande digitalisering av det svenska samhället överlag som
det kommunala sociala arbetet har att hantera både på
organisations-, handläggar- såval som brukarnivå. Men hur
ser det forskningsbaserade kunskapsläget ut?
I denna kunskapsöversikt redogör författarna både för ett internationellt såväl som
nationellt forskningsläge med fokus på sociala medier och organisation, men också
mer specifikt för de etiska och normativa frågeställningar som litteraturen lyfter fram
i relationen digitalisering och socialt arbete.
Vid detta infoblads pressläggning fanns inte boken online . Kontakta Lupita
Svensson lupita.svensson@soch.lu.se för mera information.

UKÄ föreslår ny yrkesexamen
Den nya yrkesexamen föreslås få
namnet Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. UKÄ föreslår att den uppnås
efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Därtill
ställs krav på avlagd socionomexamen
eller annan motsvarande examen.
När det gäller det nödvändiga innehållet i
den nya examen, uttryckt i de kunskaper,
färdigheter och förmågor som krävs för att
klara att arbeta som kurator inom hälsooch sjukvården, har det som framkommit

i UKÄ:s arbete med uppdraget i stort sett
sammanfallit med det som Socialstyrelsen
föreslagit i en tidigare rapport.
UKÄ:s förslag till examensbeskrivning
inkluderande kunskaps-, färdighetsoch förmågemål samt övriga krav finns
i UKÄ:s rapport 2017:5: http://www.
uka.se/download/18.74d015a415a57b
9a25366f28/1487841867686/rapport2017-02-21-forslag-examensbeskrivningyrkesexamen-kuratorer-inom-halso-ochsjukvarden.pdf

World Social Work Day 29mars
EU ger 3,5 miljoner till uppföljning av brukare
Socialhögskolan får 3,5 miljoner kronor av Europeiska socialfonden för att
delta i ett EU-projekt med belgiska och
holländska kollegor och brukarrepresentanter. Projektet ska undersöka och
sprida erfarenheter av brukarmedverkan i socialarbetarutbildningar i hela
Europa. Den svenska delen av projektet ska följa upp erfarenheterna av de
som gått Mobiliseringskursen.
– I Sverige vill vi följa upp de 700 studenter som har gått Mobiliseringskursen sedan
2005 och undersöka hur de har kunnat använda sig av kunskaperna som de har fått

genom samarbetet under kursen. Av de 700
är cirka 450 socionomer och cirka 250 från
olika brukarorganisationer, säger projektledarna Cecilia Heule och Arne Kristiansen.
Projektet som pågår tills september 2019.
ska dessutom undersöka hur Mobiliseringskursens studenter nätverkar och arbetar efter att de gått kursen.
Vad ska projektet ska resultera i?
– Bättre kunskaper om förutsättningarna
för brukarmedverkan i europeiska socialarbetarutbildningar och om vilken betydelse
mobiliseringskursen haft för de som gått
kursen. Vi hoppas också att projektet kom-

mer att utveckla och fördjupa samarbetet
med de samarbetspartners som vi kommer att ha i projektet både nationellt och
internationellt. Sen hoppas vi förstås att
kursen kommer att inspirera till och sprida
idéer om hur socialt arbete kan bli mer
gränsöverskridande och inkluderande, säger Cecilia Heule och Arne Kristiansen.
I projektet deltar även Marcus Knutagård,
adminpersonal, representanter för brukarorganisationer och PowerUs.
Läs hela nyheten på: www.soch.lu.se/
article/eu-ger-35-miljoner-till-kartlaggning-av-brukarmedverkan

"En stor utmaning att föreläsa på spanska"
Emma Söderman åkte i början av
året till Granada i tre veckor genom
Erasmus+Lärarmobilitet. På plats
besökte hon ett institut för migrationsstudier och fakulteten för socialt
arbete vid Universidad de Granada.
– Det var väldigt roligt och inemellan väldigt nervöst då allt jag gjorde var på spanska. Bara att träffa en socialarbetare t.ex.
medförde att jag fick anstränga mig för att
kunna hänga med i spanskan. De hade tre
olika kurser i socialt arbete och migration.
Det var lärorikt att se hur andra undervisar,
och vad de undervisar om, säger Emma
Söderman.

Vad gjorde du specifikt?
– Jag höll i en seminariepresentation för
forskare och lärare samt föreläste för studenter på en kurs om
socialt arbete och
migration. Jag träffade även socialarbetare som arbetade med
community-work och ensamkommande
flyktingbarn, organisationer som arbetade
med migration, en person som använder
forumteater som ett sätt att påverka och
förändra och aktivister som organiserade demonstrationer för migranter, säger
Emma Söderman.

Vilka lärdomar tar du med dig?
– Massor. T.ex. hur alla barn utan föräldrar
placeras inom samma skyddssystem. Att
barn födda i Spanien men som inte är med
sina föräldrar och ensamkommande barn
som migrerat till Spanien bor på samma
boenden. Sen har jag fått många kontakter som jag ser fram emot att fördjupa och
lära mig mer av. Jag har också lärt mig
väldigt mycket spanska. Det var en stor
utmaning att föreläsa på spanska och det
krävde massor av förberedelser och hjälp
från kollegor (tack Norma Montesino!),
säger Emma Söderman.

I år diskuteras frågan som är högaktuell i socialt arbete och väckt mycket
debatt : Att lämna ut uppgifter om
papperslösa eller inte? Professionsetiska dilemman

Vi tar vår utgångspunkt från denna brännheta fråga och angriper den vid två sammankomster, en i Lund och en i Malmö.
Läs mer: http://www.soch.lu.se/event/
world-social-work-day-2017

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

FORSKNING PÅGÅR SEMINARIUM
Öppet för forskare, lärare, doktorander
Tid: 23 mars, kl. 13:00-15:00
Plats: Sal 14, Bredgatan 26

STADSVANDRING: DET SKIKTADE
LUND I TID OCH RUM
350-årsjubileum
Tid: 9 mars, kl. 17:30-19:00
Plats: Universitetshusets trappa

WORLD SOCIAL WORK DAY
Att lämna ut uppgifter eller inte?
Tid: 29 mars, kl. 14:00-19:00
Plats: Edebalkssalen och G8:507 MAH
T/A MÖTE
Tid: 31 mars, kl. 10:00-11:00
Plats: Bredgatan 13, konferensrummet

PEDAGOGISK TRÄFFPUNKT
Tid: 14 mars, kl. 12:00-13:00
Plats: Gamla kirurgen, lunchrummet
ÖPPET HUS, HELSINGBORG
Tid: 15 mars, kl. 15:00-17:30
Plats: Campus Helsinborg

PERSONALLUNCH
All personal
Tid: 18 april, kl. 13:00-14:00
Plats: Sal 12, Bredgatan 26

STYRELSEMÖTE IS
Tid: 15 mars, kl. 9:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R115

STYRELSEMÖTE IS
Tid: 19 april, kl. 9:15-12:00
Plats: Gamla kirurgen R115

ÖPPET HUS, LUND
Tid: 18 mars, kl. 10:00-17:00
Plats: AF-borgen

PEDAGOGISK TRÄFFPUNKT

PEDAGOGISKT SEMINARIUM
Handledning av kvantitativa uppsatser
Tid: 21 mars, kl. 10:00-12:00
Plats: Sal 11, Bredgatan 26

KURSFÖRESTÅNDARMÖTE
Tid: 25 april, kl. 13:15-15:30
Plats: Sal 12, Bredgatan 26

Tid: 25 april, kl. 12:00-13:00
Plats: Gamla kirurgen, lunchrummet

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

