
Prefekten informerar
• Nyheter på medarbetarfronten. Ann Kellner är sedan 1/4 anställd som vikarierande utbildningsadministratör. I dagarna an-

ställdes Joakim Grina som affärsutvecklare kopplad till SoPact. Ann lånar inledningsvis Susanna Johansson rum på Bredgatan 
13, vån. 3 medan Joakim har sin arbetsplats på Campus Helsingborg. Ni är båda mycket välkomna till Socialhögskolan! 

• Utlysning av vikariat. Luckorna i bemanningen av höstens kurser börjar bli tydliga. Snart lyser vi ut (sannolikt minst tre) vikariat.
• Nyrekrytering av lärare. En rekryteringsplan håller på att tas fram. Vi måste ersätta de lärare som redan har eller inom de 

närmsta åren kommer att gå i pension. Vi vet hur många lärare det gäller och när dessa går i pension men utlysningarna av 
tjänster måste i möjligaste mån synkas med en ekonomisk prognos vad gäller utvecklingen på grundutbildningen. Vi måste 
även reda ut vilken kompetens vi måste ersätta och ta ställning vilka anställningsformer vi önskar. Att vi behöver nya lektorer är 
självklart men kanske är det läge att överväga om vi inte också ska anställa biträdande lektorer.

• Årets skyddsrond genomförs 21/5. En nyhet i år är att vi gör en mindre enkätundersökning i samband med skyddsronden – en 
miniuppföljning av den stora enkätundersökning som genomfördes 2017.

• Fakulteten har beviljat Malinda Andersson två ansökningsmånader och på fakultetsstyrelsens möte 15/3 utsågs Arne Kristi-
ansen till docent i socialt arbete. Stort grattis till båda och även till Anna Tegunimataka som fått Färs och Frosta sparbanks pris 
för bästa avhandling 2016 på Ekonomihögskolan.

• FORSA-priset som är en är en hedersutmärkelse som delas ut vartannat år går till Hans Swärd. Stort grattis!
• Doktorandansökningar. De första intervjuerna görs v. 16. Målet är att antagningen ska vara klar före sommaren. 
• Gamla köket. Arbetet löper på som planerat och det finns inga signaler om att vi inte ska kunna flytta in sommaren 2019.
• Campus Helsingborg. Socialhögskolan flyttar inför hösten till hus C5. Vi får med detta fler och bättre lokaler.
• Förbundet Sveriges Socionomutbildningar. hade sitt konstitutionerande möte i Göteborg 23/3. Genom skapandet av för-

bundet har Samarbetskommittén för socionomutbildningarna i Sverige fått en fastare struktur. Till ordförande för 2018 valdes 
Helena Johansson, proprefekt och studierektor institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. 

Vad ska JÄMLIK-gruppen fokusera på 2018/19?
JÄMLIK-gruppen vill att du som an-
ställd ska ha möjlighet att vara med 
och påverka deras arbete. De vill  
därför ha in förslag på områden eller 
specifika frågor som du som anställd 
tycker att de ska fokusera på under 
2018/2019. 

JÄMLIK-gruppen arbetar med frågor som 

på olika sätt rör inkludering, marginalise-

ring och lika rättigheter vid institutionen. 

Exempel på områden som kan vara rele-

vanta att diskutera i förhållande till detta 

är:

• Arbetsförhållanden och löner

• Rekrytering, befordran och kompetens-

utveckling

• Studenter och utbildning

• Forskare och villkor kring utbildning och 

forskning

Har du ett förslag ett område eller en 

specifik fråga som du anser att JÄMLIK-

gruppen ska arbeta med? Mejla det då till 

Marianne Larsson Lindahl (marianne.lars-

son_lindahl@soch.lu.se), alternativt lägg 

förslag i Mariannes fack på Bredgatan 13.

JÄMLIK-gruppen består av Malinda An-

dersson, David Hoff, Anders Jönsson och 

Marianne Larsson Lindahl. En studentre-

presentant väntas ingå i gruppen till hös-

ten till hösten.
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Hur kan vi genom samskapande bidra 
till en positiv samhällsutveckling? Den 
frågan vill Socialhögskolan, SoPact 
och Helsingborgs stad lyfta fram un-
der konferensen ”En framtid vi skapar 
tillsammans!” den 

Konferensen är ett samverkansinitiativ som 

under en dag för samman forskare från 

olika discipliner med externa aktörer; bru-

kare, socialarbetare, sociala entreprenörer 

och andra som arbetar för en positiv sam-

hällsutveckling. Dagen vänder sig särskilt 

till aktörer inom socialt arbete, skola- och 

fritid, och vård- och omsorg.

Syftet med dagen är ett utbyte av idéer 

och kunskap med utgångspunkt från att 

rådande samhällsutmaningar kräver nya 

sätt att samarbeta, tänka och verka. Kon-

ferensen innehåller exempel, inspiration 

och lärdomar från samskapande projekt 

med målsättning att skapa en plattform 

för dialog, utbyte och att lägga grunden 

för nya samskapande projekt som möter 

behovsdrivna samhällsutmaningar.

Konferensens tre tematiska spår är: gap 

mending/samskapande, digitalisering och 

socialt arbete samt en socialt hållbar stad.

Var: Campus Helsingborg

När: 25 maj, kl. 09:30-16:00

Anmäl dig på: https://en-framtid-vi-
skapar-tillsammans.confetti.events/

Framtidsskapande i Hbg 25/5!

Placeringsbasen har bjudit in Johan 
Andersson, tf. enhetschef på Region 
Skåne och Patrick Barringer, områ-
deschef på Försäkringskassan. De ska   
utifrån temat ”Risker och möjligheter 
i socionomyrket” leda en eftermiddag 
med diskussioner kring socionomers 
arbetsmiljö.

Johan och Patrick kommer bland annat att 

presentera ny statistik kring socionomers 

arbetsmiljö. Utifrån aktuell kunskap kom-

mer Johan att diskutera vilka rättigheter 

och skyldigheter man har i sin arbetsmiljö. 

Vilka vägar och möjligheter till förändring 

finns? Patrick kommer att närma sig frågan 

om man kan bli sjuk på grund av jobbet. Vi 

kommer också få ta del av resultaten från 

Arbetsmiljöverkets inspektionsarbete kring 

socialsekreterares arbetsmiljö. 

Det aktuella kunskapsläget är dock aldrig 

mer aktuellt än de praktiska erfarenheter 

som socionomer har med sig. Så efter den 

inledande presentationen kommer föredra-

get därför fokusera på: 

Vilka tankar får du som student eller  yrkes-

verksam av det som har beskrivits av Johan 

och Patrick? Vad har du för erfarenheter 

arbetmiljö? 

Anmäl dig till temadagen. Det är inte varje 

dag du får chansen att beskriva för en chef 

på Försäkringskassan hur arbetsmiljön ser 

ut i ens egen verksamhet! 

Var: Sal 12, Bredgatan 26

När: 8 maj, kl. 13:15-16:30

Anmäl dig till: placeringsbas@soch.lu.se

Region Skåne och Försäkringskassan besöker oss

Kalendarium
SOPACT - SEMINARIUM
Flera föreläsare: Sociala innovationer som 
förändrar Sverige
Tid: 17 april, kl. 13:00-15:00 

Plats: THINK Open Space, Bredg. 11 Hbg

STYRELSEMÖTE IS 
Tid: 18 april, kl. 9:15-12:00 

Plats: R115, Gamla kirurgen

FORSKNING PÅGÅR - SEMINARIUM
Tina Mattsson: Normkritiken som verktyg 
i jämställd vård och behandling
Tid: 19 april, kl. 13:00-15:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

HÅLBARHETSVECKAN 23-28 APRIL
Hans Swärd och flera andra föreläsare: 

En socialt hållbar bostadsförsörjning
Tid: 25 april, kl. 09:00-16:00 

Plats: Grand hotel, Lund

ORG.GRUPPEN - SEMINARIUM
Tid: 26 april, kl. 13:15-15:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

PEDAGOGISK TRÄFFPUNKT
Tid: 2 maj, kl. 13:15-15:00 

Plats: Lunchrummet, Gamla kirurgen

FÖREDRAG
Risker och möjligheter i socionomyrket 
Tid: 8 maj, kl. 13:15-16:30 

Plats: Sal 12, Bredgatan 26

AU-MÖTE 
Tid: 15 maj, kl. 9:15-12:00 

Plats: Konferensrummet, Bredgatan 13

PERSONALMÖTE + EV. TEMAMÖTE
Tid: 15 maj, kl. 13:00-16:00 

Plats: Sal 12, Bredgatan 26

DISPUTATION
Natalyia Thell 
Tid: 16 maj, kl. 13:15-15:00 

Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5

FORSKNING PÅGÅR - SEMINARIUM
Ingrid Sahlin: Myndigheters trovärdig-
hetsbedömningar
Tid: 17 maj, kl. 13:00-15:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

STYRELSEMÖTE IS 
Tid: 23 maj, kl. 9:15-12:00 

Plats: R115, Gamla kirurgen

ORG.GRUPPEN - SEMINARIUM
Tid: 24 maj, kl. 13:15-15:00 

Plats: R148, Gamla kirurgen

SLUTSEMINARIUM
David Hedlund 
Tid: 24 maj, kl. 13:15-15:00 

Plats: Sal 20, Bredgatan 26

KONFERENS: EN FRAMTID VI  
SKAPAR TILLSAMMAMNS!
1) Samskapande 2) Socialt arbete & digita-
lisering 3) Den socialt hållbara staden
Tid: 25 maj, kl. 09:30-16:00 

Plats: Campus Helsingborg

VÅRAVSLUTNING
För personalen 
Tid: 7 juni, kl. 15:00 

Plats: Meddelas senare

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

Minst tre (2-åriga) postdoktoranställ-
ningar med inriktningar mot viktiga 
samhällsutmaningar.

Doktorsexamen får inte vara mer än högst 

tre år gammal vid ansökningstidens ut-

gång (undantag kan bara göras om sär-

skilda skäl föreligger).

Sista ansökningsdag är den 23 april.

Läs mer och ansök i Lunds universitets  

rekryteringssystem

Sfak utlyser 
postdocs

För lärare läggs alla semesterdagar ut 
enligt schablon från midsommar och 
framåt. Semesteransökan behöver 
inte göras.

Den som istället vill förlägga hela eller de-

lar av semestern till annan tid ska själv an-

söka genom att registrera detta i Primula 

webb senast 31 maj. Doktorander, pro-

jektassistenter och TA-personal ansöker 

själva om semester. Vid frågor kontakta 

Ellinor Weise. 

Semester- 
information
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