Nyhetsbrev april 2018
Stressforskningsdagen 2018

Den stressade hjärnan – Hur påverkas hjärnan av stress,
sömnbrist och förväntningar?
Aula Magna, den 24 april, 13.00–15.30

Personalinternat 2018

Stressforskningsinstitutets personalinternatet sker den
27–28 augusti på Ulvsunda slott. Boka datumen i era
kalendrar!

Personalnyheter

Martin Claeson har anställts som statistiker från 1 juni till 31
mars. Martin ska arbeta med SLOSH (som vikarie för Viktor).
Martin arbetar för närvarande som adjunkt vid Statistiska
institutionen.

Semesteransökan

Personalavdelningen har nya rutiner som vi nu måste följa för
att ansöka om ledighet: Ansökan om semester och VAB ska
göras direkt i Primula. För andra typer av föräldraledighet,
tjänstledighet och övrig ledighet ska en ny blankett användas:
”SU 9031 – Ledighetsansökan 1803”.
Blanketten finns som Word-fil och ifyllbar pdf-fil och kan
laddas ner från su.se/medarbetare.

Universitetskortet

Har du koll på ditt universitetskort? Du kommer att behöva
det för att kunna kopiera, skanna och skriva ut när vi går över
till universitetets Printomat-system den första september.
Mer information under personlainternatet.

Tu Raoping är gästforskare från Department of International
Health, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University,
Japan. Tu är doktorand i internationell hälsa och kommer att
arbeta med Hui-Xin Wang till och med 29 december, 2018.
Vanda Aronsson arbetar under april-maj som
forskningsassistent inom Anna Nybergs uppdragprojekt för
Länsförsäkringar. Vanda har en masterutbildning i
folkhälsovetenskap och arbetar även vid Institutionen för
folkhälsovetenskap.
Lynn Germeys är under april-maj gästforskare från Dept of
Work and Organisation Studies, KU Leuven, Belgien. Lynn
kommer att arbeta med Connie Leineweber. Hon disputerade
2017 vid Vrije Universiteit Brussel på avhandlingen The upsand-downs of the daily juggle between an employee’s work
and home life.

Golvvård

Fastighetsavdelningen kommer eftermiddagar i vecka 22 att
utföra golvvård i institutets lokaler. Exakta tiderr meddelas
genom anslag på ytterdörren. Vi får inte befinna oss i
lokalerna där golvvård pågår och vi får inte beträda golven
förrän polishen har torkat, dvs. dagen efter.
Märk stolar och mindre möbler med rumsnummer.
Golvvårdspersonalen kommer att flytta stolar och mindre
möbler ut ur rummen och sedan tillbaka när golvvården är
klar. Plocka undan allt annat från golvet för att underlätta för
golvvårdspersonalen. Flytta också undan ömtåliga saker från
skrivbord, bord och hyllor så att de inte kan falla i golvet om
maskinerna skulle stöta till möblerna.
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Personalinformation

Nästa personalmöte är tisdag den 12 juni, 9.00–12.00

Huvudentrén låst

Valborgsmässoafton (2018-04-30) och fredagen efter Kristi
himmelsfärdsdag (2018-05-11) kräver kortläsaren till
huvudentrén kort och kod.

Albano

Nyheter om Albanoprojektet finns på su.se/albano
Institutets kansli är obemannat den 30 april.

