
Prefekten informerar
• Nyheter på medarbetarfronten.  Weddig Runquist och Janicke Andersson är sedan första februari anställda som vikarierande 

universitetslektorer. Janicke har sin arbetsplats i Helsingborg och Weddig lånar Anna Angelins rum på Gamla Kirurgen. Ni är 
mycket välkomna! Doktorandutlysningen är precis avslutad och vi går igenom alla ansökningar. Vi har också utlyst ett vikariat 
som utbildningsadministratör där vi genomför intervjuer inom kort. Förhoppningsvis har vi snart en ny medarbetare på plats.

• Nyrekrytering. Det är läge att se framåt. Under 2018 planeras därför utlysningar av nya läraranställningar och T/A anställningar. 
Vi måste ersätta de lärare och T/A-medarbetare som redan har eller inom en nära framtid kommer att gå i pension. 

• Gamla köket. Inredningsarkitekternas förslag är klart och vår ansökan till Statens konstråd beviljades! Det senare innebär att 
vi, under ledning av expertis, får konstnärlig utsmyckning av våra nya lokaler. Arbetet med att planera inför flytten pågår och ni 
kommer under våren få förslag och frågor att ta ställning till för att vägleda oss t.ex. vad gäller fördelningen av arbetsplatser.

• Budget och verksamhetsplan för 2018. Institutionsstyrelsen antog på decembermötet 2017 kommande års budget och verk-
samhetsplan. Bokslutet för 2017 visar att vi vad gäller grundutbildningen fick ett större underskott än budgeterat. Underskottet 
är i stor utsträckning relaterat till synliggörandet av lärarlöneskulden. Forskning/forskarutbildning visar emellertid ett resultat 
betydligt bättre än väntat. Institutionens ekonomi är fortsatt under press men tendenser till återhämtning och stabilisering finns. 
Inför 2018 ser det budgetmässigt bra ut. Dokumenten ligger på Socialhögskolans interna sida under rubriken ”Aktuella beslut” 
https://www.soch.lu.se/internt/ledning/beslut-och-riktlinjer. Läs dem gärna!

• Framöver. Under 2018 kommer de utvecklingsarbeten som pågår att fortsätta medan andra startas upp. Genomlysningen av 
socionomprogrammet enligt den handlingsplan som togs fram förra året ska påbörjas. Förutsättningarna att ge en internationell 
masterutbildning ska liksom kursutbud vad gäller fristående kurser utredas. En satsning på uppdragsutbildning är förberedd och 
under året är målsättningen att vi i större utsträckning än nu ska kunna möta efterfrågan på fortbildning på detta sätt. Arbetet 
med att på sikt få till stånd en profilering av vår verksamhet på Campus Helsingborg fortsätter. I fokus 2018 ligger även fortsatt 
arbete med att få sjukhuskuratorsutbildningen till oss på Socialhögskolan.

• Socialhögskolan 70 år har inte firats med pompa och ståt men uppmärksammas särskilt i den årsbok som kommer inom kort. 
I samband med att Socialhögskolan fyllde 70 år har dessutom Lars Harrysson under 2017 arbetat med att digitalisera och lista 
Socialhögskolans meddelanden från 1981 till idag. Arbetet är i princip slutfört och inom kort kommer publikationsserien finnas 
tillgänglig i Open Journal Systems. 

Ladok håller stängt mellan 21 mars och 9 april
Under vårterminen 2018 införs en ny 
version av studiedokumentationssys-
temet Ladok. 

Från och med den 21 mars kl 17:00 till den 

9 april kommer det studieadministrativa 

systemet Ladok att vara stängt både för 

studenter och personal inom Lunds uni-

versitet, med anledning av att universitetet 

kommer att få en ny version av Ladok. 

Detta innebär att varken studenter eller 

personal kommer att kunna lägga in några 

uppgifter eller att hämta ut någon infor-

mation från Ladok.

I praktiken innebär detta under denna  

period att:

• Studenter ser inte sina resultat,

• Det går inte att skriva ut Ladok-intyg el-

ler få ut ett Ladok-intyg,

• Går ej att få några resultat inrapporte-

rade i Ladok,

• Går ej att anmäla sig till tenta i Student-

portalen (www.student.lu.se)

• Går ej att bli registrerad på kurs i syste-

met

• Går ej att ansöka om examen i Student-

portalen under 14 mars – 17 april

Tänk på att alla betyg måste vara kursad-

ministratören till handa senast kl. 16:00 
den 20 mars. I annat fall kommer inte 

betyg att vara inlagda i Ladok förrän efter 

den 9 april.

Det nya systemet kommer att innebära vik-

tiga förändringar för alla examinatorer och 

för flera av er som undervisar. 

Mer information om detta kommer ni att 

få på personalmötet tisdagen den 6 mars.
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S-fak och Ekonomihögskolan bjuder 
in till konferens om svensk välfärd 
idag, med utgångspunkt från antolo-
gin ”Den kantstötta välfärden”. 

 Vi tar tempen på den svenska välfärden i 

början av valåret 2018:

• Vilka grupper har halkat efter i den all-

männa standardhöjningen i samhället?

• Vilka modeller, som även omfattar dem 

som i dag befinner sig i välfärdens mar-

ginaler, är de mest hållbara inför fram-

tiden?

• Vilka bilder av svensk välfärd ges, i den-

na tid då fakta tycks få allt mindre ut-

rymme?

Vid konferensen medverkar kapitelförfat-

tare i antologin ”Den kantstötta välfär-

den”. Vi kommer också tillsammans med 

en panel och publiken diskutera viktiga 

välfärdsfrågor och vilka välfärdsmodeller 

som är de mest hållbara inför framtiden 

och som även kan omfatta dem som i dag 

befinner sig i välfärdens marginaler.

Var: Edens hörsal, Paradisgatan 5 

När: 15 mars, kl. 14:30-18:00

Anmäl dig senast 9 mars : https://goo.
gl/forms/DY6pEhaN40GXzyrC3

Sponsorer: Studentlit teratur och  
Centralförbundet för socialt arbete

Besök välfärdskonferens 15/3!

Våld beskrivs och hanteras på olika 
sätt av utredare. Det är därför viktigt 
med kompetensutveckling för att våld 
ska förstås som ett socialt problem och 
ett ansvarsområde för socialtjänsten. 
Det menar Tina Mattsson som skrivit 
två böcker om socialtjänstens arbete 
med våld i barnavårdutredningar i två 
olika svenska kommuner. 
I boken Våld i barnavårdsutredningar: Om 
socialtjänstens ansvar och viljan att veta, 

analyseras utredningsarbetet vid två en-

heter i olika kommuner. Boken visar hur 

utredare kan uppfatta om och hur våldet 

ska utredas och belysas i de skriftliga ut-

redningarna på väldigt olika sätt – något 

som också gör att våld beskrivs och han-

teras väldigt olika. Våld kan beskrivas väl i 

de skriftliga utredningarna, eller inte alls. 

– Jag pekar i min analys på att olika ut-

redningslogiker utvecklats vid de båda 

enheterna. Vid den ena finns en generell 

logik som tar fasta på barnets behov, inom 

ramen för denna läggs fokus på generella 

frågor om barnets situation, men mindre 

på att undersöka barnets våldsutsatthet, 

berättar Tina Mattsson.

– Enheten i den andra kommunen präglas 

av en våldslogik där våldet tydligt förstås 

som ett centralt problem och som social-

tjänstens ansvar, inom denna förstås våldet 

som angeläget att utreda och hålls också 

i fokus i utredningsarbetet. 

I den andra boken, Kunskap och lärande i 
socialt arbete: Om socialarbetare och viljan 
att veta, utgår Tina Mattsson från samma 

material men undersöker hur de utredare 

som intervjuats utvecklat kunskaper om 

våld i nära relationer.

– Jag kunde se att utbildning är viktigt för 

att våld ska förstås som ett socialt problem 

och ett ansvarsområde för socialtjänsten, 

och att det är när det tolkas på detta sätt 

som frågan fångas upp och utreds i barna-

vårdsutredningarna. Väl så viktigt är också 

att utredarna har möjlighet att förvalta 

den kunskap de utvecklar genom att få 

diskutera den med varandra och söka ny 

kunskap.

Våld kan uppfattas på olika sätt av socialtjänster Kalendarium
ORG.GRUPPEN - SEMINARIUM
Tid: 1 mars, kl. 10:15-12:00

Plats: R148, Gamla kirurgen

AU-MÖTE 
Tid: 6 mars, kl. 9:15-12:00 

Plats: Konferensrummet, Bredgatan 13

PERSONALMÖTE 
Tid: 6 mars, kl. 13:00-14:00 

Plats: Sal 12, Bredgatan 13

STYRELSEMÖTE IS 
Tid: 14 mars, kl. 9:15-12:00 

Plats: R115, Gamla kirurgen

GPDR FÖR FORSKARE  
Tid: 14 mars, kl. 10:15-12:00 

Plats: LUX:B152, Helgonavägen 3

ÖPPETHUS CAMPUS HBG 
Tid: 14 mars, kl. 15:00-17:00 

Plats: Campus Helsingborg

MELLANSEMINARIUM
Teres Hjärpe  
Tid: 15 mars, kl. 10:15-12:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

FORSKNING PÅGÅR - SEMINARIUM
Malin Arvidson & Stig Linde

Tid: 15 mars, kl. 13:00-15:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

DIGITALISERINGSKONFERENS
Nationell konferens om digitalisering av 
socialt arbete 
Tid: 15 mars, kl. 09:00-16:00 

Plats: Campus Helsingborg, U202

VÄLFÄRDSKONFERENS
Den kantstötta välfärden - om välfärd 
och ofärd i vår tid 
Tid: 15 mars, kl. 14:30-18:00 

Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5

HANDLEDARMÖTE 
Tid: 16 mars, kl. 13:00-15:00 

Plats: Sal 10, Bredgatan 26

UTSTÄLLNING AV STUDENTER
Postervisning: digitala interventioner 
inom socialt arbet 
Tid: 19 mars, kl. 10:00-14:00 

Plats: Sal 12, Bredgatan 26, Lund och  

sal U2, Campus Helsingborg

PEDAGOGISKT SEMINARIUM
Tema handledning 
Tid: 19 mars, kl. 10:00-12:00 

Plats: Sal 14, Bredgatan 26

PEDAGOGISK TRÄFFPUNKT 
Tid: 19 mars, kl. 12:00-13:00 

Plats:  Lunchrummet, Gamla kirurgen

WORLD SOCIAL WORK DAY
Att hålla och hålla ihop 
Tid: 20 mars, kl. 14:15-16:30 

Plats: Sal 12, Bredgatan 26

SLUTSEMINARIUM
Jayeon Lindellee 
Tid: 22 mars, kl. 13:15-15:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

AU-MÖTE 
Tid: 10 april, kl. 9:15-12:00 

Plats: Konferensrummet, Bredgatan 13

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

Den nya dataskyddsförordningen 
General Data Protection Regulation 
(GDPR) som ersätter PUL, träder i kraft 
i maj 2018.

Lagändringen kommer att innebära vissa 

förändringar för forskningsverksamheten 

vid Lunds universitet. HT-fakulteterna och 

Samhällsvetenskapliga fakulteten har där-

för anordnat ett informationstillfälle för 

anställda och forskare. 

Under tillfället som äger rum i mars   kom-

mer Kristina Arnrup Thorsbro, utredare vid 

Universitetsledningens kansli, Carl Peters-

son, jurist vid Juridik, och andra som har 

förberett övergången att berätta mer och 

svara på frågor du kan ha oim övergången 

till GDPR.

Anmäl ditt intresse till forskningsstod@ht-

bibl.lu.se eller ref@sambib.lu.se. Hör gärna 

av dig med frågor i förväg!

Var: LUX:B152, Helgonavägen 3

När: 14 mars, kl. 10:15-12:00

 

Informationsmöte om GDPR

https://www.soch.lu.se/internt/ledning/beslut-och-riktlinjer
https://goo.gl/forms/DY6pEhaN40GXzyrC3
https://goo.gl/forms/DY6pEhaN40GXzyrC3
http://www.soch.lu.se/internt/events

