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Siv Sandberg fick Förvaltningshögskolans pris
2019 års vinnare av Förvaltningshögskolans pris är Siv Sandberg från Åbo Akademi i 
Finland, som fick ta emot priset under Förvaltningshögskolans dag den 10 oktober.

Läs nyhet om Siv Sandberg här.

Se föreläsningar från Förvaltningshögskolans dag

https://www.gu.se/nyheter/siv-sandberg-far-forvaltningshogskolans-pris-2019


Förvaltningshögskolans dag som i år hade temat “Vart är välfärden på väg?” blev 
fullsatt. Du som inte fick plats har dock möjlighet att se några av föreläsningarna i 
efterhand, då de filmades.
Läs mer och se inspelningar här.

Hur påverkar EU vår jämställdhetspolitik?
Den 16 oktober höll Vanja Carlsson ett lunchseminarium med utgångspunkt i sin 
avhandling som undersökte styrformens betydelse för jämställdhetspolitiken. Du kan 
se lunchseminariet i sin helhet här nedan.

Kan du inte se den inbäddade videon? I så fall kan du se detta och fler lunchseminari-
er här.

Lyckad resa med Kolv till England

Under tre dagar i juni besökte representanter från Förvaltningshögskolan och Kolv 
Birmingham och Leicester i England, för att lära sig mer om hur förvaltningen 
fungerar där. Läs mer om Kolv här, där du också kan ladda ner en reseberättelse (pdf). 

https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/var-forskning/popularvetenskapligt/filmade-forelasningar-och-seminarier/filmer-fran-forvaltningshogskolans-dag
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/var-forskning/popularvetenskapligt/filmade-forelasningar-och-seminarier/lunchseminarium
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/var-forskning/popularvetenskapligt/filmade-forelasningar-och-seminarier/lunchseminarium
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/om-oss/samarbeten-och-samverkan/kolv
https://www.gu.se/sites/default/files/2020-03/Kolvresa2019.pdf


Förvaltningspodden talar om NPM
Förvaltningshögskolans poddradio Förvaltningspodden har påbörjat en serie avsnitt 
om New Public Management. Du kan lyssna på första avsnittet här eller prenumerera 
via RSS. Det går också att lyssna genom strömningstjänster om iTunes och Spotify.

Alumn- och studentträff 6 november

På eftermiddagen onsdag den 6 november är du som är alumn, student eller lärare 
vid Göteborgs universitet välkommen på en AW där Helena Römmelmann, som gjort 
Minor Field Studies i Sydafrika, talar om matsäkerhet bland unga vuxna.
Anmäl dig till träffen här!

 

Övriga nyheter

Läs mer nyheter från Förvaltningshögskolan här.

Henrik Sandgren, kommunikatör
Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan
Box 712, 405 30 Göteborg
031-786 2952
henrik.sandgren@spa.gu.se

https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/var-forskning/popularvetenskapligt/poddradio
https://play.gu.se/media/0_eimp5s43
https://api.kaltura.nordu.net/api_v3/getFeed.php?partnerId=302&feedId=0_ec418xqz
https://api.kaltura.nordu.net/api_v3/getFeed.php?partnerId=302&feedId=0_ec418xqz
https://podcasts.apple.com/se/podcast/f%C3%B6rvaltningspodden/id1451205055
https://open.spotify.com/show/2s4PYXrG3t9otIFAUZvHs4?si=Q7dfhx-gQwS0390RZByFDw
https://spa.gu.se/aktuellt/aktuelltdetalj/?eventId=70136993610
https://www.gu.se/aktuellt/hitta-nyheter?space_facet=F%C3%B6rvaltningsh%C3%B6gskolan

