
Hej!  

(Information in English below) 

Saco-S bjuder in alla medlemmar till tre föreläsningar (på svenska) om lärares arbetstid, 

upphovsrätt och om pensionssystemet. Föreläsningarna ordnas av vårt kontaktförbund SULF.  

5 oktober: Arbetstid: Du kan alltid jobba lite mer? 

För att uppmärksamma SULF-dagen arrangerar SULF vid Göteborgs universitet en 

föreläsning med efterföljande panelsamtal om arbetstid för universitetslärare onsdagen den 5 

oktober kl. 12:15.  

Catrine Folcker, ombudsman från SULF, föreläser om dilemmat med hur universitetslärare 

förhåller sig till arbetstid och kulturer kring arbetstid i relation till engagemang och stress. 

Auður Magnúsdóttir, Fredric Gunve och Maria Ahlstedt från SULF vid Göteborgs universitet 

diskuterar det nya lokala arbetstidsavtalet tillsammans med publiken och SULF:s 

ombudsman. Välkommen att ställa frågor! 

PLATS:  

Pedagogiska fakulteten, Hus B, Sal: BE 015, Läroverksgatan 15 

 

Föreläsningen kan även följas digitalt via Zoom: https://gu-

se.zoom.us/j/64769538042?pwd=Q0hiTnpvOHhDSlF0UkUwSVI0UjBJUT09 

 

DATUM OCH TID: 

Onsdag 5 oktober kl. 12:15 

 

Föranmälan behövs och lunchbaguett ingår för de som deltar på plats. Föreläsningen tar max 

50 personer så först till kvarn gäller. 

 

För att anmäla ditt intresse och för att välja vilken baguett du vill ha, följ nedan länk. 

Anmäl dig senast den 4 oktober kl. 11.00: 

https://forms.gle/B1jc9GsLSCbHbtBF7 

 

9 november: Öppen föreläsning om upphovsrätt och juridik 

SULF:s förbundsordförande Sanna Wolk, professor i juridik, håller en öppen föreläsning om 

upphovsrätt och lärarundantaget onsdag 9 november kl 14:00. 

PLATS:  

Humanistiska fakulteten, sal: J309 (Filmsalen), Renströmsgatan 6 

 

DATUM OCH TID:  

Onsdag 9 november kl. 14:00–14:30 

 

https://gu-se.zoom.us/j/64769538042?pwd=Q0hiTnpvOHhDSlF0UkUwSVI0UjBJUT09
https://gu-se.zoom.us/j/64769538042?pwd=Q0hiTnpvOHhDSlF0UkUwSVI0UjBJUT09
https://forms.gle/B1jc9GsLSCbHbtBF7


Föreläsningen tar max 40 personer så först till kvarn gäller. 

Anmäl dig via länk nedan: 

https://forms.gle/QEnJp1yUxGpZecVB7 

 

I slutet av november planeras en föreläsning om pensionssystemet och vad du bör känna till 

för att planera för en härlig pension. Det blir bland annat en genomgång av pensionssystemet 

med allmän pension och tjänstepension från statlig anställning. Vad är löneväxling? Behöver 

jag spara privat? Hur länge kan jag jobba och tjäna in till pension? Hur stor blir min pension? 

Hur påverkas min pension om jag går ner i arbetstid? 

Mer information om denna föreläsning kommer inom kort.  

Med vänlig hälsning,  

 

Maja Pelling 

Ordförande 

Saco-S rådet vid Göteborgs universitet 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IN ENGLISH  

 

Dear all, 

 

In October and November, Saco-S hosts three lectures. Unfortunately, this time the events 

will be only in Swedish. We will come back shortly with information about upcoming events 

in English.  

 

With my best regards, 

 

Maja Pelling 

Chairperson 

Saco-S, University of Gothenburg 

 

---------------------------------------------------- 

 

 

 
 

https://forms.gle/QEnJp1yUxGpZecVB7

