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UNIVERSITETSGEMENSAMT 

Lönerevisionen drar ut på tiden  

Förhandlingarna med anledning av lönerevisionen pågår fortfarande. Tyvärr kan det 

konstateras att det nu har dragit ut så långt i tiden att det saknas förutsättningar att genomföra 

lönesättande samtal (Saco) respektive kollektivsavtalförhandlingar (OFR/Seko) innan 

sommaren.  

Parternas gemensamma ambition är dock att förberedande arbete ska vara klart innan sommaren. 

Förseningen innebär inte att genomförandet av uppföljningssamtal (Saco) respektive lönesamtal 

(OFR/Seko) ska avstanna. Utgångspunkten är att utvecklingssamtal ska vara genomförda innan 

halvårsskiftet.  

Joint information concerning salary review 

Negotiations on salary review are still ongoing. Unfortunately, we observe that they have now 
gone on for so long that the conditions are no longer present to conduct salary-setting 
appraisals (Saco) or collective agreement negotiations (OFR/Seko) before the summer.  

However, the parties’ joint ambition is to complete the preparatory work before the summer. The delay 

does not entail that the implementation of follow-up appraisals (Saco) or salary appraisals (OFR/Seko) 

will cease. The starting point is also that staff appraisals are to be completed by midyear. 

 

Engagemang och interaktivitet i din undervisning*  

Nu har arbetsgruppen bakom Digitala lärmiljöer ställt samman artiklar och guider kring hur 

man kan göra undervisning online mer varierad vilket utökar de pedagogiska möjligheterna. De 

bjuder även in till en workshop för att träffa experterna. 

Under det gånga året har alla lärare behövt jobba mycket med online-undervisning, och det har ofta 

krävt att man improviserar fram lösningar för stunden. Det är inte alltid lätt att hålla både studenter och 

lärare engagerade när man inte kan träffas!  

Se artiklar och guider för hur du kan pimpa din digitala undervisning   

Workshop med experter på on-lineundervisning 

14 juni 2021 13:00 till 15:15 | Workshop 

Det ges även en workshop kring hur du kan få mer interaktivitet och engagemang när du undervisar i 

Canvas, Zoom, Studio och LU:s övriga verktyg. Artikelförfattarna och experter på våra verktyg kommer 

att finnas tillgängliga för att diskutera ämnet, hjälpa till med problemlösning och ge förslag på hur du 

kan planera sin undervisning. Ingen föranmälan krävs! 

Delta i workshopen via zoom 

Artiklar och workshop finns än så länge enbart på svenska. 

 

  

https://www.education.lu.se/din-undervisning-i-digitala-laramiljoer/interaktivitet-och-engagemang
https://lu-se.zoom.us/j/66596972277


 

 

Följ LU:s Almedals arrangemang hemifrån den 7 juli 

Universitet deltar på Almedalen som i år sker digitalt, genom Studio Kunskapstriangeln. Via din 

dator kan du följa arrangemanget live eller i efterhand. Samtliga programpunkter kommer att 

vara förinspelade och läggs ut digitalt på Almedalen Play den 7 juli klockan 13.15.  

Första halvan av passet 13.15-13.55 är ett samtal med rektor, prorektor och vicerektorerna emellan 

under rubriken: ”Vi växlar upp för hållbar utveckling. Vill du vara med?” 

Andra halvan av passet, är korta samtal i Studion med forskarna runt olika ämnen. Samtalen 

genomförs med några forskare åt gången och skapar på det sättet en mångfald och 

tvärvetenskaplighet i diskussionen. 

Programmet är indelat i tre grupper och inslagen ingår i Studio Kunskapstriangeln:  

• Hållbar teknik och medicin 

• Hållbar miljö och konsumtion 

• Hållbar kompetens och arbetsliv 

Exempel på programpunkter är: ”Hållbart arbetsliv i pandemins fotspår” och ”Plasten, klimatet och 

framtiden - hur kan Europas plastsystem bli hållbart?”  

När och var? 7 juli klockan 13:15 – 15:30 och efteråt, on-line 

Se programmet: www.lu.se/almedalen 

Follow LU’s Almedal event from home on 7 July 

Lund University participates in Almedalen Week, which is a democratic meeting-place for 

everyone, a place for dialogue, exchange and unexpected encounters that help to develop our 

society. This year, the event will be broadcast digitally. 

You can follow the event live or watch it later on your computer. All programme items will be pre-

recorded and broadcast digitally via Almedalen Play on 7 July at 13:15.  

The programme is divided into three groups and the items are included in the Knowledge Triangle 

Studio: Sustainable technology and medicine, Sustainable environment and consumption and 

Sustainable expertise and working life  

When and where? 7 July 13:15 – 15:30 and afterwards, online 

See the programme: www.lu.se/almedalen 

Programme points in English: 

• Sustainable recruitment - how can we make invisible competence more visible?  

• Who’s in charge? - Accountability and the Sustainable Development Goals 

• Learning to save the world? Educating beyond textbooks for sustainability 

 

CHEFSINFORMATION 

Inbjudan till chefsforum på temat corona – information inför hösten 
 
Den 15 juni hålls ett chefsforum (på svenska och engelska, via Zoom) för chefer vid Lunds universitet. 
Medverkar gör bland andra rektor Erik Renström, representanter från sektionen HR 
och stabsråd Cecilia Billgren som leder arbetet med ”Framtidens arbetsplats”. Syftet med 
chefsforumet är att förmedla den information som finns i nuläget, inför höstterminen.  

Mer information finns på HR-webben 

  

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/61160?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_3
https://www.lu.se/evenemang/almedalen-2021-hallbart-arbetsliv-i-pandemins-fotspar
http://www.lu.se/almedalen
https://almedalsveckan.info/english
http://www.lu.se/almedalen
https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/61346
https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/61824?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_11
https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/61863?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_12
https://www.hr-webben.lu.se/artikel/chefsforum-corona-den-15-junimanagers-forum-corona-15-june


 

 

Managers’ Forum on the theme of Covid-19 – information for autumn  
The aim of the Managers’ Forum, on 15 June on Zoom, is to share current information regarding the 
autumn semester. Participants will include vice-chancellor Erik Renström, representatives from HR 
and Cecilia Billgren, who is leading the work on “Tomorrow’s workplace”.  The target group for the 
forum is managers. 

Read more on the HR pages for managers and HR officers  

CORONARELATERAT 

Enbart för våra internationella medarbetare 

Vaccination against Covid-19  

People aged between 18 and 59 can now get vaccinated free of charge, in stages organised by 
age-group. The oldest aged between 50 and 59 are first in line, followed by those aged 40 to 49.  

You decide whether or not you want to get vaccinated. Vaccine availability affects the number of 
appointments offered. 

How to book an appointment: 

1. Select the clinic where you want to get vaccinated. 

2. Click through to the booking service on the clinic’s website and book an appointment. 

SELECT CLINIC AND BOOK A VACCINATION APPOINTMENT (in Swedish) 

• Read more about vaccination on 1177.se 

Call a primary healthcare centre to book an appointment for vaccination if you do not have a Swedish 
personal identity number or if you cannot obtain electronic ID. The healthcare centre will book an 
appointment for you and you will be vaccinated there instead. 

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. 

https://www.hr-webben.lu.se/artikel/chefsforum-corona-den-15-junimanagers-forum-corona-15-june#Invitation%20to%20Managers%E2%80%99%20Forum%20on%20the%20theme%20of%20Covid-19%20%E2%80%93%20information%20for%20autumn%202021%C2%A0
https://www.1177.se/Skane/hitta-vard/?st=d4a8c92c-0452-4334-a85b-5fd974080c5e&nearby=false&s=distance&g=ChIJP1A75D94TUYR4fC34heiR70&lat=55.5848&lng=13.1049&location=Sk%c3%a5ne+l%c3%a4n&caretype=Vaccination+mot+covid-19&q=
https://www.1177.se/en/Skane/other-languages/other-languages/covid-19/vaccin-engelska/
https://lu.box.com/s/8ijziw973d9p9r3ewlxtdtdxca4kv963
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://staff.lu.se/
http://staff.lu.se/

