APSIS Pro

HTML-version

Textversion
Ser utskicket konstigt ut i din e-postklient klicka här

ALUMN
Nyhetsbrev, februari 2019
Förvaltningshögskolan

Välkommen till student- och alumnträff!
Under rubriken "Framtidens talanger i offentlig förvaltning" bjuder
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Förvaltningshögskolan in alumner och studenter måndag den 11 mars till en
afterwork och ett samtal med två av våra alumner: Marcus Starcke som är
kanslichef i Stenungsunds kommun, och Lisa Lundin, regionutvecklare i Västra
Götalandsregionen. Boka även in efterföljande mingel!
Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!

Missade du lunchseminariet?
Årets första lunchseminarium om Förstelärare spelades in och går att se på Youtube.
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Föreläsare är Gustaf Kastberg och Sanna Eklund, som talar utifrån den nyutgivna
boken "Lärarkåren och förstelärarna: Splittrad, stärkt och styrd profession".
Klicka här för att se fler inspelade lunchseminarier

Övriga nyheter
Rätt sorts konflikter behövs i politiken
Louise Skoogs avhandling visar att alla gynnas av att politiker är tydliga med att de
tycker olika, men ingen vinner på att de grälar med varandra.
Klart med nytt KOLV-avtal
Nu har parterna i KOLV-samarbetet skrivit på för en ny sexårsperiod. Kolv är ett
samarbete mellan Förvaltningshögskolan, Västra Götalandsregionen och ett antal
kommuner i Göteborgsregionen, och har har som syfte att främja forskning och
utveckling. Läs mer om KOLV här!
Doktorandutlysning i Manchester med fokus på tillsyn och lärande (extern länk)
Det europeiska nätverk för tillsynsmyndigheter inom det sociala området, EPSO,
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söker en doktorand med fokus på tillsyn och lärande. Du som har en masterexamen
från Förvaltningshögskolan är behörig att söka!
Aktuellt hos Förvaltningshögskolan

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Kontakta oss | Logga in | Avsluta
prenumeration
Som alumn får du e-nyhetsbrev ett par gånger per termin med tips på öppna
föreläsningar, inbjudningar till arrangemang, aktuell forskning och annat. För att du
inte ska gå miste om något, gå gärna in i alumnnätverket och uppdatera din e-post
och ändra dina uppgifter om du byter jobb eller arbetsplats.
Redaktör: Henrik Sandgren, Kommunikatör, Förvaltningshögskolan,
henrik.sandgren@spa.gu.se
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