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CORONARELATERAT 

Uppdaterat rektorsbeslut 18 januari: rådande restriktioner gäller tills 

vidare 

Rektorsbeslutet från 18 januari följer dessa restriktioner och gäller tills vidare för att ge verksamheten 

möjlighet att planera. Den 21 januari beslutade regeringen om förlängning av gällande restriktioner för 

hela landet fram till och med den 7 februari.  

När det gäller studieplatser och datorsalar ska dessa fram till och med den 31 mars 2021 hållas 

tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av det. 

Läs mer på Medarbetarwebben 

New decision by the vice-chancellor – 18 January  

The government has (21 January) prolonged the additional restrictions for the whole of Sweden, which 
will remain in effect until 7 February. In connection with this, the vice-chancellor decided on 21 
December that all activities that do not require physical attendance on the University's premises must 
be carried out digitally or be adjusted in other ways until further notice. The purpose is to give the 
University the opportunity to plan its activities. 

When it comes to study spaces and computer rooms, they are to be left accessible only to a limited 
extent and for students who need such a space during the period until 31 March 2021. 

In order to ensure a safe work and study environment for employees and students, and to help reduce 
the spread of infection throughout society, the University has made the following decision. 

Read more on the Staff Pages 
 

UNIVERSITETSGEMENSAMT 

Ur Erik Renströms rektorsblogg: rektor.blogg.lu.se 

Rektor ”på riktigt” och stor entusiasm för kommande mandatperiod 

På Aktuella frågor i Sydsvenskan skriver jag idag en artikel om några av de utmaningar vi har framför 

oss. Den digitala omställningen ställer nya krav på Lunds universitet att utforma utbildning, 

arbetsmetodik, pedagogik, lokaler och infrastruktur för att passa nya behov. Jag lyfter även 

internationell konkurrens, vikten av hög kvalitet i forskning och utbildning, campusutveckling i Lund, 

Malmö och Helsingborg, och universitetets roll i samhället. Även bredden och vikten av mångfald av 

ämnen och människor för att hitta de mest kreativa lösningarna på de globala och komplexa 

samhällsutmaningarna ser jag som viktiga, bland mycket annat. 

Fredagen den 22 januari är det ceremoniellt dags för mig att bli rektor för Lunds universitet och 

installationen från Universitetsaulan direktsänds via webben. Jag har tagit mig an ämbetet med stor 

ödmjukhet men känner mig särdeles påfylld av energi. Hittills under januari har universitetsledningen 

satt arbetsformer och sorterat uppdrag sinsemellan. Jag har redan mötts av så mycket entusiasm och 

vilja – överallt i organisationen – att tillsammans driva universitetet framåt under den kommande 

mandatperioden.  

 

  

https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-medarbetaredoktorander
https://www.staff.lu.se/organisation-and-governance/coronaviruscovid-19-information-regarding-staffphd-doctoral-students
https://rektor.blogg.lu.se/
https://www.sydsvenskan.se/2021-01-22/lunds-universitet-behover-gora-mer-for-att-skapa-kontaktvagar
https://www.sydsvenskan.se/2021-01-22/lunds-universitet-behover-gora-mer-for-att-skapa-kontaktvagar
https://www.lu.se/evenemang/rektorsinstallation


Uppstartsmöte för 2021 års Framtidsvecka den 17 februari kl. 10-12 

2021 års tema för årets Framtidsvecka är Genombrott. Vilka genombrott behövs inom forskningen och 

inom samhället för att vi ska kunna möta framtiden på bästa sätt? Vilka genombrott förväntar vi oss 

ska komma snart? Och när i den kreativa processen kan vi prata om genombrott?  

Mötet vänder sig till dig som vill veta mer om Framtidsveckan eller som vill vara med och medverka. 

Låt oss ta tillfället i akt och diskutera erfarenheter och lärdomar kring digitala arrangemang, upplägg 

för årets vecka och kanske redan nu förslag på programpunkter.   

Mötet är digitalt och länk skickas ut 15/2. Anmäl dig till: Louise.Pierce@kommunikation.lu.se 

Läs mer om Framtidsveckan 

Start-up meeting for Future Week 2021 on 17 February, 10:00-12:00 

The theme for Future Week 2021 is Breakthrough. What breakthroughs are needed in research and 

across society for us to tackle the future in the most effective way? What breakthroughs are we 

expecting to happen soon? And at what point during the creative process can we talk about 

breakthroughs?  

The meeting is aimed at those who want to know more about Future Week or who want to participate. 

Let us take this opportunity to discuss experiences and lessons learned about digital events, 

arrangements for this year's week and perhaps even proposals for items on the agenda.   

The meeting will be digital, with a link sent out on 15 February. Register by sending an email to: 

Louise.Pierce@kommunikation.lu.se 

Read more about Future week (in Swedish) 

 

Workshop för TA-personal vid Lunds universitet: Effektivitet och 

produktivitet i vardagen 

Har du många och olika arbetsuppgifter och funktioner, deadlines som ständigt tycks sammanfalla? 

Och kämpar med mejlen och ”bränder” som ska släckas? Känslan av att inte hinna med i en splittrad 

vardag har vi börjat vänja oss vid – men finns det kanske strategier vi kan använda oss av för att bli 

mer effektiva och slippa känna stress? 

Workshopen syftar till att ge dig nya strategier som är tillämpbara på din arbetssituation. Vi går igenom 

produktivitetsverktyg, konsten att sätta mål och att prioritera. Det kombineras med frågor och svar 

kring stresshantering. 

Företaget Finish on Time har under flera år hållit i workshops för akademisk personal, nu finns alltså 

också en workshop för TA-personal. Workshopparna äger rum flera gånger per termin, är kostnadsfria 

och sker, i alla fall under våren 2021, via zoom.  

Anmälan görs via Kompetensportalen (logga in med Lucat-id). 

Denna workshop finns inte än på engelska.  

 

Karriärutveckling för akademisk personal 

Universitetet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som bidrar till karriärutveckling för akademisk 
personal, antingen inom akademin eller utanför. Det finns aktiviteter som är anpassade dels för 
doktorander, dels för postdoktorala medarbetare och dels för forskargruppsledare.  
Anmälan öppen för aktiviteterna under våren 2021. 
 
De karriärutvecklande aktiviteterna ges på engelska, sker via Zoom eller liknande och är kostnadsfria. 
Läs mer om vilka aktiviteter som erbjuds när och hur du registrerar dig på Medarbetarwebben.  
 

mailto:Louise.Pierce@kommunikation.lu.se
https://www.lu.se/samverkan-innovation/popularvetenskapliga-arrangemang/framtidsveckan
mailto:Louise.Pierce@kommunikation.lu.se
https://www.lu.se/samverkan-innovation/popularvetenskapliga-arrangemang/framtidsveckan
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=1671
https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/kompetens-och-karriarutveckling/karriarutveckling-for-akademisk-personal


Career development for academic staff 

The University offers a broad range of activities that contribute to career development for academic 
staff, either within academia or outside it. Some activities are suitable for doctoral students, some for 
postdocs and others for research team leaders. Registration is open for activities during spring term 
2021. 
 
The career development activities are offered in English, in Zoom/equivalent and are free of charge. 
Read more about which activities we offer, when and how to register at Staff Pages.  
 

Scholars at Risk and Academic Freedom – four webinars spring 2021 

Attacks on university staff and students occur with alarming frequency around the world. State and 
non-state actors perform these attacks, which not only hurt individuals and institutions but also 
undermines the integrity of higher educational systems.  

Lund University is engaged in defending academic freedom and protecting vulnerable researchers 
through the membership in the Scholars at Risk network.  

The first webinar – What is Scholars at Risk and how to get involved? – will describe what Scholars at 
Risk is and how Lund University is engaged. It will take place on 2 February at 12-13 and all staff 
members at LU are welcome to attend. 

More information about Scholars at Risk and the webinars can be found on the Staff Pages 

UTBILDNINGSRELATERAT 

Focus: Career – inspiration för din framtida karriär  

Focus: Career är en eventserie med fokus på karriär för dig som är student eller nyutexaminerad. 

Focus: Career äger rum den 26 januari - 12 februari och är ett samarbete mellan Lunds universitet och 

Malmö universitet. Karriärevenemangen är gratis och sker digitalt med ett begränsat antal platser. 

Under dessa dagar erbjuds evenemang om hur du blir rekryterad, skriver ett cv och en karriärmässa, 

på både engelska och svenska.  

Läs mer på www.lu.se/focus:career   

Focus: Career – A series of virtual career events  

Focus: Career is a series of virtual career events for students and recent graduates. The events will 
take place between 26 January and 12 February 2021 and are hosted jointly by Lund University and 
Malmö University. The events are free of charge but spaces are limited, so make sure to register in 
time by clicking on the links to the specific events below. 

A number of events will be held in English, while others will be held only in Swedish. Use the links 
below to navigate to more information about the event(s) of your interest.  

Read more at lunduniversity.lu.se 

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  

https://www.staff.lu.se/employment/professional-and-careers-development/career-development-for-academic-staff
https://www.staff.lu.se/research-and-education-0/international-opportunities-and-partnerships/international-collaborations/scholars-risk
http://www.lu.se/focus:career
https://www.lunduniversity.lu.se/current-students/careers-service/careers-seminars-and-events/focus-career-series-virtual-career-events


Länkar:  

Tidigare mejlutskick finns arkiverade på LU box 

Medarbetarwebben - Den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet  

Staff pages - The internal website for Lund University. 

https://lu.box.com/s/8ijziw973d9p9r3ewlxtdtdxca4kv963
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://staff.lu.se/
http://staff.lu.se/

