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CORONARELATERAT

Skärpta nationella råd från 14 december 2020
Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar
att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en
skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.




Nya skärpta nationella råd – krisinformation.se
Skydda dig och andra: Kommande helger och högtider – Folkhälsomyndighetens webbplats
Om allas ansvar att förhindra smitta – Folkhälsomyndighetens webbplats

Stricter restrictions at the national level from 14 December
As of 14 December, stricter national regulations and general advice come into force about everyone's
responsibility to prevent the spread of Covid-19. Everyone in society, both individuals and business
operators, has an obligation to take measures to prevent the spread of infection. This also applies to
celebrating festive occasions.



Learn more about the stricter national regulations on krisinformation.se
Read more on Staff Pages

UNIVERSITETSGEMENSAMT

Ny universitetsledning
Från och med årsskiftet kommer en ny universitetsledning att ta över rodret. Under den kommande
perioden 2021-2026 kommer universitetet att ledas av rektor Erik Renström och prorektor Lena
Eskilsson tillsammans med fem vicerektorer och förvaltningschefen.

Valet av vicerektorer har utgått från att identifiera skickliga akademiska ledare som brinner för sina
uppdrag. Dessutom har en viktig faktor varit att hitta en kombination av akademiska bakgrunder som
gör att vi tillsammans på ett bra sätt kan representera Lunds universitet i sin hela bredd för att möta de
utmaningar som väntar säger Erik Renström.
Erik Renström har valt följande fem personer som vicerektorer med olika ansvarsområden kopplade till
de frågor som han vill lyfta. Formellt beslut att utse vicerektorerna planeras att fattas den 14 januari
2021.






Kristina Eneroth, vicerektor för samverkan.
Jimmie Kristensson, vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär.
Per Mickwitz, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling.
Ann-Kristin Wallengren, vicerektor för utbildning.
Viktor Öwall, vicerektor för infrastruktur och digitalisering.

Se hela presentationen av den kommande universitetsledningen.

New University management
A new University management team will take over from the start of the new year. It will be led by vicechancellor Erik Renström and deputy vice-chancellor Lena Eskilsson. Together with five pro vicechancellors with various areas of responsibility, they will be in charge of the University for the next
three years.
The pro vice-chancellors who have been invited to join the management team, and their respective
areas of responsibility, are the following.






Per Mickwitz, pro vice-chancellor for research, sustainability and campus development.
Viktor Öwall, pro vice-chancellor for infrastructure and digitisation.
Kristina Eneroth, pro vice-chancellor for external engagement and internationalisation.
Jimmie Kristensson, pro vice-chancellor for communication, courage and character.
Ann-Kristin Wallengren, pro vice-chancellor for education.

See the presentation of the entire new University management team (will soon be available in English)

Rektorsinstallation
Den 22 januari installeras Erik Renström som rektor för Lunds universitet vid en högtidlig ceremoni.
Installationen kommer att direktsändas från aulan i Universitetshuset.
Läs mer i kalendariet på lu.se

Universitetsstyrelsen har utsett Lena Eskilsson till prorektor
Nu har Lena Eskilsson utsetts till prorektor även av universitetsstyrelsen för perioden 2021-2026.
- Det känns oerhört hedrande att få universitetskollegiets och styrelsens förtroende, säger Lena
Eskilsson.
- Jag ser mycket fram emot att få arbeta med detta spännande och utmanade uppdrag tillsammans
med Erik Renström. Prorektors uppgift är att vara ett stöd åt rektor men jag tror att det i detta
samarbete är bra att kunna gå in med olika bakgrund, perspektiv och intresseområden. Områden jag
gärna jobbar vidare med är tankar om det breda universitetet, digitala pedagogiska miljöer och att ta
tillvara universitets samtliga campusmiljöer i både Lund, Malmö och Helsingborg.
Läs mer på Medarbetarwebben.

Lena Eskilsson new deputy vice-chancellor
The University Board has appointed Lena Eskilsson as deputy vice-chancellor of Lund University
2021-2026.
“It is an incredible honour to be entrusted with this role by the Electoral College and the University
Board”, says Lena Eskilsson.
“I very much look forward to the opportunity to work with this exciting and challenging task together
with Erik Renström. The task of the deputy vice-chancellor is to support the vice-chancellor, but I
believe that this collaboration can benefit from different backgrounds, perspectives and areas of
interest. Some areas I would like to work more on are ideas about the broad University, digital
teaching environments and making the most of all the University’s campus environments in Lund,
Malmö and Helsingborg.”
Read more on Staff Pages.

Nya fakultetsledningar
Det är inte bara universitetsledningen som byts ut. På flera fakulteter kommer även
fakultetsledningarna att bytas ut. Här kommer en liten listning av vem som kommer att leda
fakulteterna i nästa period. Se fakultet för fakultet vilka som kommer att sitta som dekan/rektor på
fakultetsnivå och prodekan från och med nästa år.
Se sammanställningen över fakultetsledningarna

New faculty management teams
It is not only the central University management team that is changing. Several faculties will also be
getting new management. Here is a list of the new faculty leaders for the forthcoming period. Find out
who is to be dean and pro dean for each faculty as of the new year.
See the whole list.

Notera redan nu Framtidsveckan vid Lunds universitet 18-24 oktober
Trots pandemi genomfördes Framtidsveckan med ett rikt och varierat program till årets Framtidsvecka.
Nästa höst är förhoppningsvis omständigheterna bättre. Men mycket hänger på vilket genombrott
vaccinet får när det gäller att bromsa coronaviruset. Och det är just med begreppet genombrott i
åtanke som vi i Framtidsveckans styrgrupp vill inspirera er att föreslå programpunkter till nästa års
arrangemang som äger rum den 18-24 oktober 2021.
Framtidsveckan vid Lunds universitet är en universitetsgemensam satsning med syftet att ge
universitetet tillfälle att lyfta angelägna och avgörande frågor för framtiden under ett gemensamt tema.
Arrangemangen ska vara populärvetenskapliga och locka intresserade såväl inom som utom
akademin. Med andra ord är det ett gyllene tillfälle för alla fakulteter, institutioner och forskargrupper
att synliggöra sina olika områden.
Läs mer på Framtidsveckans webbsida

Future Week at Lund University 18–24 October 2021
Despite the pandemic, we succeeded in putting together a great programme for this year’s Future
Week. We can hope that the circumstances are better next autumn, but much depends on what kind
of breakthrough the vaccines have in terms of hampering Covid-19. And it is with that very term
breakthrough in mind that we in the Future Week steering group want to inspire you to propose items
for the agenda of next year’s event, which will take place between 18 and 24 October 2021.
Read more at Future week’s web page (In Swedish)

Stort behov av digitala disputationer
Behovet av digitala disputationer och andra möten har ökat drastiskt under 2020. LU Konferens har
tvingats ställa om sin verksamhet totalt. För att möta de nya behoven så planeras inköp av ny teknik
och nyanställningar. Trots detta kan det fortfarande vara svårt att möta det snabbt ökade behovet av
hjälp med digitala lösningar.
Just nu behöver de som är i behov av en digital disputation eller ett digitalt möte vara ute i god tid och
göra sin beställning minst åtta veckor i förväg. LU Konferens verksamhet finansieras helt via intäkter
och tar därför betalt för att kunna täcka sina kostnader.
Läs mer om digitala disputationer och priser här.

Great need for digital public defences of doctoral theses
The need for digital public defences of doctoral theses and other meetings increased dramatically
during 2020. LU Conferences has been forced to transform its activities completely. To meet the new
needs, there are plans to purchase new technology and employ more staff. Despite these efforts, it
may still be difficult to meet the rapidly increasing need for assistance with digital solutions.
Currently, those who need to organise a digital public defence of a doctoral thesis or a digital meeting
must plan well ahead and book their event at least eight weeks in advance. LU Conferences is entirely
financed through its revenue and needs to charge for its services in order to cover costs.
Read more about digital public defences of doctoral theses and prices here.

Hur gick det för Lunds universitet när tre mässor blev till en – och
dessutom digital?
Gott samarbete över organisationsgränserna, men hög tröskel för besökarna att ta kontakt. Så
sammanfattar Lunds universitets studentrekryterare från olika sektioner och fakulteter sina
erfarenheter från Sveriges största digitala utbildningsmässa, Sacomässan.
Lunds universitet besöker varje år stora utbildningsmässor runt om i hela Sverige för att möta
presumtiva studenter. Redan under våren började mässorna ställas in på grund av covid-19. En vanlig
höst besöker nästan 40 000 gymnasiestudenter de stora mässorna i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Läs hela artikeln på Medarbetarwebben

FÖR CHEFER

Introduktionsdag och kommunikationsutbildning för chefer
Den 27 januari arrangerar sektionen HR en halvdags introduktion för nya chefer vid Lunds universitet.
Evenemanget genomförs helt digitalt och de nya cheferna kommer att få veta mer om vad chefsrollen
innebär och hur några av de chefer som redan finns i verksamheten upplever sitt uppdrag, och få
lyssna till universitets planeringschef, förvaltningschef och nya rektor.
Sektionen HR och sektionen Kommunikation har i samarbete även tagit fram en
kommunikationsutbildning för chefer. Kursen Chefens kommunikation startar i mars och innehåller
grunderna i chefens kommunikationssystem, kommunikationsplanering, kommunikation som
ledningsverktyg, metoder för dialog och effektiva budskap, förändringskommunikation samt
erfarenhetsutbyte med andra chefer. Kursen är digital och omfattar sju timmar sammanlagt, och utgår
från riktlinjerna för chefsuppdrag som beslutades av rektor 2019.
Mer information och anmälan till introduktionsdagen och till kommunikationsutbildningen görs i
Kompetensportalen.
Läs gärna Riktlinjer för chefsuppdrag (pdf, ny flik)

Ekonomispelet
Under våren 2021 kommer ett digitalt alternativ till Ekonomispelet att anordnas, ”Ekonomispelet – i
digital version”. Kursen är en utbildning i ekonomi som vänder sig till dig som är i arbetsledande
ställning och har fått eller ska få ekonomiskt ansvar. Syftet är att stärka dig som chef i rollen som
verksamhetsansvarig och är en obligatorisk kurs för nya prefekter.
Läs mer om innehållet och anmäl dig i Kompetensportalen.
Finns bara på svenska.

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.

