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CORONARELATERAT

Fler studieplatser öppnas upp för de som måste uppehålla sig på
campus
Universitetet har justerat sitt beslut så att fler studieplatser kan öppnas upp samtidigt som
miljöerna ska smittsäkras med ett ökat avstånd till två meter så att smittspridning undviks så
långt möjligt. Fortsatt gäller att studenter så långt som möjligt ska plugga hemifrån.
Smittspridningen är fortfarande på en hög nivå i samhället och långtgående åtgärder för att undvika
spridning av covid-19 behövs. Universitetets tidigare beslut att starkt begränsa tillgången till
studieplatser har dock påverkat studenternas arbetsmiljö och möjlighet att bedriva studier negativt.
Därför kommer fler miljöer att öppnas upp så att de som absolut måste vara på campus bättre kan
sprida ut sig och hålla avstånd.
•
•

Se det nya rektorsbeslutet i Regelverket
Se den nya vägledningen under Service och lokaler på Medarbetarwebben

New decision by the vice-chancellor on study places – 18 March 2021
The University have adjusted its decision in this regard to open up more study places while
keeping environments infection-free by increasing the distance between people to 2 metres to
avoid the spread of Covid-19 as far as possible. Students should continue studying primarily
from home.
The spread of Covid-19 continues at a high rate in the community and extensive measures are
needed to avoid infection. However, the University’s earlier decision on strictly limiting access to study
places has negatively impacted the students’ work environment and their opportunity to pursue their
studies.
See the full vice-chancellor decision on the Lund University Staff Pages

UNIVERSITETSGEMENSAMT

Medverka i Hållbarhetsveckan i Lund hålls den 3–8 maj.
Det finns fortfarande möjlighet att delta om du vill vara med och ordna event under årets vecka.
Meddela senast sista mars om ni är intresserade av att hålla i programpunkt som vi marknadsför
under paraplyet Hållbarhetsveckan. Många event kommer givetvis vara digitala.
Läs mer på Hållbarhetsforum

Join in Sustainability Week in Lund 3–8 May.
It is still possible to take part and to organise an event during this year’s Sustainability Week.
Let us know by the end of March if you are interested in running a programme point to be marketed
under the umbrella of Sustainability Week. Many events will of course be held digitally.
Read more on Sustainability forum

Utlysning av universitetsgemensamma medel – Tvärvetenskapliga
projekt med fokus på Agenda 2030
En utlysning för tvärvetenskapliga projekt öppnade den 16 mars med sista ansökningsdag den
7 maj 2021.
Lunds universitet satsar 100 miljoner kronor på ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på
Agenda 2030 och hållbar utveckling. Programmet ska attrahera internationell forskningskompetens
och leda till att fler internationellt ledande forskningsmiljöer inom hållbarhet etableras.
Utlysningen finns på forskningsnämndens hemsida.
Eventuella frågor kring utlysningen besvaras av Tina Trollås, Forskningsservice.

Call for application for interdisciplinary research programme on
sustainable development
The call for applications is published on the Research Board’s website and distributed 16
March and the deadline is 7 May 2021.
Lund University is investing SEK 100 million in an interdisciplinary research programme focusing on
Agenda 2030 and sustainable development. The programme is to attract international research
expertise and to bring about the establishment of more internationally leading research environments
in sustainability.
Read more at Staff Pages, under Research Board

Arbetar du med evenemang och event?
Akademiintendenturen ska starta ett universitetsgemensamt nätverk för
eventkoordinatorer/projektledare som ansvarar för att planera, koordinera och genomföra
större arrangemang och event.
Syftet är främst erfarenhetsutbyte och informationsspridning men det kan även fungera
kompetenshöjande och bidra till samarbete och effektivisering. Om intresse finns, så planeras det för
fyra träffar om året.
Första träffen planeras som ett digitalt möte den 8 april 13:15 -14:40 med punkter som DIGG och
digital tillgänglighet och ”Hur kan man planera för att ställa in eller ställa om?”
Anmälan sker till carin.brenner@kommunikation.lu.se, zoomlänk skickas sedan ut till anmälda.

Do you work with events?
The Office of Special Events and Protocol is starting a university-wide network for event
coordinators/project managers who are responsible for planning, coordinating and
implementing major events.
The aim is mainly to exchange experiences and disseminate information but the network may lead to
professional development and contribute to collaboration and greater efficiency. If people show
interest, there are plans to hold four meetings a year.
The first meeting is planned as a digital event on 8 April from 13:15 to 14:40 with points such as DIGG
and digital accessibility and “How to plan for cancellation and rescheduling.”
Sign up with carin.brenner@kommunikation.lu.se a Zoom link will be sent to registered participants.

HR-RELATERAT

Förhandlingar pågår i årets lönerevision
Revisionen av årets löner pågår fortfarande i de lokala förhandlingarna mellan universitetet
och arbetstagarorganisationerna. Universitetet kan i dagsläget inte ge mer information om när
de nya lönerna kommer att betalas ut. Uppföljnings-/lönesamtal inför revisionen bör dock vara
på gång eller redan vara genomförda.
Universitetsövergripande information om lönerevisionen publiceras via Lönerevisionsbloggen, på
Medarbetarwebben och i lokala nyhetsbrev. Verksamhetsspecifik information förmedlas av respektive
chef och fakultet/verksamhet. Du som är fackligt ansluten kan också komma att få regelbunden
information från din arbetstagarorganisation.
•

Läs mer om lönerevisionen på Medarbetarwebben

•

Läs mer om lönerevisionen på Lönerevisionsbloggen

Negotiations ongoing in this year’s salary review
With regard to the review of this year's salaries, the local negotiations between the University
and the employee organisations are still ongoing.
The negotiations will, among other things, lead up to the point of the salary revision. Therefore,
the university cannot currently provide more information on when the
new salaries will be paid. Follow-up/salary appraisals prior to the review should, however,
be underway or already completed.
University-wide information about how the salary review is published in Salary revision blog, on the
Staff Pages and in local newsletters. Organisation-specific information is communicated by your
manager and faculty/organisation. If you are a union member you may also receive regular information
from your employee organisation.
Read more about the salary review on Staff Pages

Har du inte fått ditt friskvårdsbidrag, eller din sjukvårdsoch läkemedelsersättning?
För att sektionen HR ska kunna behandla dina ansökningar behöver du både skicka in ett
friskvårdsärende i Primula och dina fysiska underlag/kvitton med internpost till: Lunds
universitet, sektionen HR, hämtställe 31 eller med vanlig post till: Lunds universitet, sektionen HR, Box
117, 221 00 Lund. Märk brevet med Granskning. Registrera ditt ärende i Primula under Min
sida/Ersättningar/Arvoden. Slutför din ansökan genom att klicka på knappen ”Skicka”.
Läs mer på Medarbetarwebben under friskvårdsersättning

Have you not received your health promotion compensation, or your
reimbursement for healthcare and medical costs?
For LU’s Human Resources to process your application, you need to submit a health promotion
application in Primula and send your physical documentation/receipts via internal mail to: Lund
University, HR Division, internal mailing code 31 or via regular mail to: Lund University, HR Division,
Box 117, 221 00 Lund. Label the letter “For review”.
Register your application in Primula under My Page/Compensation/Fees. Complete your application
by clicking “Send”.
Read more on the Staff Pages under health promotion reimbursement

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter
Undrar du vad jämställdhetsintegrering är för något? Vill du veta hur myndigheter som Lunds
universitet kan arbeta med jämställdhetsintegrering? Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en
utbildning som riktar sig till myndighetsanställda.
Läs mer om utbildningen på jamy.se
Denna utbildning finns endast är på svenska.

UTBILDNINGSRELATERAT

Seminarium: Så driver relationer framgång i studier
Seminarium om Peter Felten och Leo M Lamberts (från Elon University) bok Relationship-Rich
Education: How human connections drive success in college och kommer att genomföras i
form av ett panelsamtal med författarna lett av Katarina Mårtensson och Torgny Roxå, AHU,
samt mindre gruppsamtal.
Seminariet äger rum den 12 april kl 15.15-17.00 och hålls i zoom på engelska. Det vänder sig till
lärare, forskare, studenter och övrig personal.
Läs mer om seminariet och anmäl dig

Seminar on the importance of relations in education
Peter Felten and Leo M Lambert, both from Elon University, will join us for an online seminar,
based on their book: Relationship-Rich Education: How human connections drive success in
college (Johns Hopkins University Press, Baltimore 2020). The purpose of the seminar is to
inspire and to provide practical advice on how to build and strengthen relations within
university.
The seminar will be held the 12th of April at 15:15-17:00 and is open to teachers, researchers, staff
and students within Lund University.
At the seminar there will be a live panel discussion with Peter Felten and Leo M Lambert, moderated
by Katarina Mårtensson and Torgny Roxå from the Division for Higher Education Development. The
seminar will be interactive and there will also be discussions in small groups.
Read more about the seminar and register

OM NYHETSBREVET
Detta mejlutskick skickas till kommunikationsansvariga på fakultetsnivå och andra
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