Reglabs larprojekt: Nya perspektiv
pa mangfald
Ideon, Lund 27-28 augusti 2012
Vårt första möte i lärprojektet Nya perspektiv på mångfald hålls på Ideon i Lund,
Scheelegatan 15, under båda dagarna. Eftersom det ligger lite utanför centrum
kommer vi också äta våra gemensamma luncher där. En del av oss bor på Hotell
Concordia http://www.concordia.se/start.asp, men även Lundia är smidigt och
centralt http://www.lundia.se/. Middagen kommer vi att äta på restaurang
Stäket http://gastrogate.com/restaurang/staket/
Vid det första tillfället kommer vi att gå igenom spelreglerna för lärprojektet och
etablera en plattform för vårt gemensamma lärande. Vi kommer att arbeta en
hel del i ett workshopformat och ta upp framgångsfaktorer och fallgropar utifrån
era egna erfarenheter, farhågor och nuvarande situation. Dokumentation av
kursen kommer att ske genom film.

Under måndagen kommer vi få höra om hur Lunds stad arbetar för att möta det
internationella forskarsamhällets krav på arbete och boende i och med
etableringen av ESSS och MaxLab IV. Detta kommer utgöra en bakgrund för våra
diskussioner kring nya perspektiv på mångfald och hur vi i våra egna
organisationer kan ta till vara globaliseringens möjligheter.
Varje möte kommer också innehålla en presentation av ett verktyg eller en
praktisk metod för att arbeta med dessa frågor inom den egna organisationen, så
att visioner och strategier kan få möta praktiken. I Lund kommer vi få höra mer
om DiversityIndex och hur detta verktyg har tagits fram i samverkan mellan
forskning och praktik.
Välkommen!

Dag 1
12.00

Lunch

13.00

Introduktion
Reglab hälsar välkomna och berättar om bakgrund och syfte med
lärprojektet. Översiktlig genomgång av pilotkursens upplägg,
förutsättningar och pedagogik

14.00

Lund: att välkomna 5000 av världens forskare

15.00

Paus och mingel

15.30

Workshop I

16.30

Debriefing workshop I

17.00

Paus

17.15

Workshop II

19.30

Middag och presentation workshop II + prisutdelning

Dag 2
08.30

Relationen mellan mångfald och globalisering.
Återkoppling gårdagen, workshop I och II

09.30

Paus och fika

10.00

Verktyg: Diversity Index

11.00

Avslutning, praktiska detaljer inför nästa möte, utdelning av
hemuppgift

12.00

Besök ESS och lunch

