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Den pågående pandemin har inneburit stora förändringar i samhället, så även för oss
på Förvaltningshögskolan. I nuläget är det beslutat att arbete och undervisning ska
fortsätta att ske på distans året ut, vad som händer efter det återstår att se. Det betyder
att höstens olika tillställningar – däribland lunchseminarier och konferenser som du
kan läsa mer om här nedan – kommer att ges digitalt.
Samtidigt som vi nödgats bli alltmer digitala, har både förutsedda och oförutsedda
saker hänt på just det digitala området. Det mest påtagliga är att Göteborgs universitet
har haft stora problem med e-posten. Har du skickat mail de senaste veckorna finns
därför en risk att de inte nått fram, och då problemet fortfarande är olöst rekommenderas om möjligt andra kontaktvägar.
Universitetet har också fått en helt ny webbplats, som är mer anpassad efter användarens behov. Nu ligger också hela universitetet under samma domän, vilket innebär att
vår tidigare spa.gu.se nu har bytts till www.gu.se/forvaltningshogskolan. Under en tid
framöver kommer du dock länkas rätt även om du går in på den gamla adressen.

Välkommen till lunchseminarium 14 oktober!
Onsdagen den 14 oktober kommer Siv Sandberg från Åbo Akademi att hålla lunchseminarium med rubriken “Vad ett kommunalt mikrokosmos lärt mig om kommunal
demokrati och förvaltning: Erfarenheter från Ålands 16 kommuner”.
Siv Sandberg mottog Förvaltningshögskolans pris 2019 för sitt arbete med samverkan
och kunskapsspridning inom offentlig förvaltning.
Lunchseminariet kommer att genomföras online med Zoom. Deltagande är gratis, och
ingen föranmälan krävs.
Läs mer om lunchseminariet här.

Välkommen till Norkom 2020!
Förvaltningshögskolan står i höst som värd för den tjugonionde upplagan av den
nordiska kommunforskarkonferensen Norkom, som i år för första gången kommer att
genomföras på distans.

Konferensen kommer att hållas den 26-28 november, och är i år helt kostnadsfri.
Läs mer om Norkom 2020 här.

Informationsträff om nordisk master
Du som är nyfiken på vårt nordiska masterprogram i offentlig förvaltning har chansen
att lära dig mer om det den 15 december 2020 klockan 13-14. Då kommer programansvarig Tom Karlsson att finnas tillgänglig via Zoom för att svara på frågor. Observera att det kommer vara på engelska.
Den nordiska mastern i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering är ett forskningsfokuserat masterprogram om 120 högskolepoäng, som bedrivs tillsammans med
NORD universitet i Bodø (Norge) och Åbo Akademi (Finland).
Läs mer om vår nordiska master här.
Till informationsträffen i vår kalender.

Tillsynskursen öppen för anmälan

Nu finns det åter möjlighet att läsa den populära kursen Tillsyn i teori och praktik
7,5hp, också känd som “tillsynskursen”. Kursen riktar sig till dig som arbetar på myndigheter och andra enheter med gransknings- och tillsynsuppdrag.
Läs mer på förvaltningshögskolans sida för uppdragsutbildning för information om
anmälan, priser med mera.

Kolv 25 år

I år fyller Kolv 25 år. Kolv är ett samarbete mellan Förvaltningshögskolan och kommuner och regionen i Västsverige. Jubiléet kommer att uppmärksammas på flera sätt,
däribland en rapportserie och jubileumsskrift.

Övriga nyheter

Avslutningsceremonin inställd. På grund av Covid-19 har höstterminens planerade
avslutningsceremoni för Förvaltningshögskolans studenter tvingats ställa in.
Läs fler nyheter från Förvaltningshögskolan här.
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