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UNIVERSITETSGEMENSAMT 

Ansök om stimulansmedel för lika villkor 

Senast 29 januari 2021 kan verksamheter inom LU söka medel för lika villkorsinsatser och för 
finansiering av gästprofessor av underrepresenterat kön. 

Universitetet avsätter årligen medel för satsningarna och nytt för denna gång är att ansökan ska göras 

på särskild blankett för respektive medel. 

Har ni frågor om ansökningarna hör gärna av er till Lena Lindell, personalkonsult sektionen HR, eller 

Hanna Björklund, samordnare sektionen Student och utbildning, via e-post: jol@hr.lu.se 

Läs mer om universitetets arbete för lika villkor. Se inbjudningarna och ladda ner 

ansökningsblanketterna på Medarbetarwebben . 

Apply for stimulus funding for equal opportunities initiatives  

Units within LU are invited to apply for funding for equal opportunities initiatives and the financing of a 
visiting professor of the underrepresented gender. The application deadline is 29 January 2021. 

The University allocates funds for the initiatives every year and what’s new this time is the requirement 
to apply on a specific form for each funding purpose. 

If you have any questions about the invitations or applications, contact Lena Lindell, human resources 

consultant at HR, or Hanna Björklund, coordinator at Student Affairs, via email: jol@hr.lu.se 

Read more about the University’s equal opportunities initiatives. See the invitations and download the 

application forms on the Staff Pages.  

 

Lunchseminarium om etiska aspekter på donationer 

Forskning och forskningsinfrastruktur finansieras till stor del av externa medel. Vanligtvis är dessa 

sökta i konkurrens hos nationella eller internationella forskningsråd eller stiftelser.  

Men forskning och forskningsinfrastruktur finansieras även av filantropiska medel, genom donationer 

från företag, stiftelser eller privatpersoner. 

Donationer kan ge upphov till etiska frågor såsom:  

 Hur hanteras specifika önskemål eller till och med krav från donatorn?  

 Vilka synpunkter kan universitetet ha på̊ pengarnas ursprung? 

 Vilka etiska frågeställningar kan uppstå̊ vid eventuella utträngningseffekter rörande annan 

forskning på institutionen? 

 Kan vi utforma generella etiska riktlinjer kring donationer? 

Seminariet kommer att diskutera dessa och andra etiska aspekter på donationer till universitetet. 

Läs mer på Medarbetarwebben. 

CORONARELATERAD INFORMATION 

Nedanstående information har gått ut från Folkhälsomyndigheten och kommer att uppdateras på 

coronasidorna på lu.se och medarbetarwebben.lu.se. 
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När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19 
Om en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som bekräftar att personen har covid-19, 
ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det 
innebär att du måste följa de förhållningsregler som du får och stanna hemma, undvika kontakter med 
andra och agera som att du har testats positivt för covid-19. Du ska då också vara uppmärksam på 
symtom på covid-19. Vid symtom ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för 
provtagning för covid-19. 

Stäm av med din närmaste chef/kursansvarige om du kan arbeta/studera hemifrån. Annars kan du 
ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.  

Läs mer på försäkringskassans webbplats.  

UTBILDNINGSRELATERAT 

Anmälan till högskolepedagogiska kurser har öppnat 

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) har nu öppnat för anmälan till de 

högskolepedagogiska kurserna för våren 2021.  

På grund av Covid-restriktioner är de planerade som distanskurser, om läget förändras kan de 

planeras om till att bli  

Mer information om kurserna och hur du anmäler dig hittar du på AHU:s webbplats  

Admission to courses in higher education for Spring 2021 now open! 

AHU:s courses in English are concentrated to the autumn semester, although two courses extends 
over Christmas, to spring. For the courses in Swedish, English is generally accepted in workshop 
discussions and for assignments, but participants have to be able to both read Swedish and grasp 
spoken Swedish in order to meet course requirements. 

Read more at Division for Higher Education Development’s web page 
 

Kursverkstad – för att utveckla er kurs inför hösten 2020 

Kursverkstaden är en 3-timmars session via Zoom där du mestadels arbetar med er egen kurs, med 

högskolepedagogisk och nätutbildningskompetens från AHU som resurs och ledare i processen. Det 

är en möjlighet för dig som kursansvarig och för er som lärarlag att arbeta med genomlysning och 

utveckling av en kurs. Exempelvis kan du/ni arbeta med att anpassa ert kursupplägg för temporär 

distansundervisning under hösten 2020. Kursverkstäderna är kostnadsfria och vänder sig till alla vid 

LU.  

Läs mer på AHU:s webbplats. 

Course workshop - to develop your course Courses Spring 2021 

Lund university's employment act requires at least five weeks of course work for academic positions. 
This requirement is met by taking Teaching and learning in higher education followed by Course 
design in higher education. Doctoral students who teach are required at least the first of these 
courses. For an overview of the yearly cycle for these courses see link. 

For the courses in Swedish, English is generally accepted in workshop discussions and for 
assignments, but participants have to be able to both read Swedish and grasp spoken Swedish in 
order to meet course requirements. 

Read more at Division for Higher Education Development’s web page. 
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OM NYHETSBREVET  

Detta mejlutskick skickas till kommunikationsansvariga på fakultetsnivå och andra 

intresserade i syfte att användas i andra kanaler. I vissa fall kan det fungera som 

slutgiltigt utskick.  

Synpunkter och meddelanden: Redaktör för utskicket är Anna Mansfeld, 

kommunikativt verksamhetsstöd vid sektionen Kommunikation. Hör gärna av dig med 

synpunkter till: anna.mansfeld@kommunikation.lu.se  

Länkar:  

Tidigare mejlutskick finns arkiverade på LU box 

Medarbetarwebben - Den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet  

Staff pages - The internal website for Lund University. 
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