
Program 2020
Öppet hus Alnarp 11 mars



Förmiddagens program kl 9.00-12.00:

>>

Tid Aktivitet Lokal

9:00-
9:20

Information om dagen och presentation av SLU
Vi ger mer information om dagen och presenterar SLU. Ordförande för SLU:s samlade stu-
dentkårer, Tuva Wrenfelt, håller ett välkomsttal.

Aula

9:20-
9:45 

Besök vår utbildningsmässa och prata med studenter och kårer samt våra studie- och karri-
ärvägledare.

Foajén,  
Alnarpsgården

9:45-
10:15

Entreprenörskap på landsbygden och digitala möjligheter 
Idag efterfrågas fler entreprenörer i samhället, och att individer ska ha ett entreprenöriellt 
agerande i organisationer. Parallellt med denna utveckling ökar klyftorna mellan stad och 
land: På landsbygden läggs servicefunktioner ner eller tas över av enskilda aktörer. Flera 
hävdar att användningen av digitala plattformar kan vara avgörande för landsbygdsföreta-
gares framgång. Hur kan därför forskning om organisation och digitalisering hjälpa oss att 
förstå landsbygdens entreprenörskap, och de processer som härrör från digitaliseringen?
Föreläsare: Josefina Jonsson

Myllan

9:45-
10:15

En utbildning på SLU – vad kan det leda till?
Är du nyfiken på vad en utbildning på SLU kan leda till? Lyssna till Emma, som studerade till 
jägmästare, och som nu arbetar med ett spännande forskningsprojekt i Zambia. Vilka vägar 
har Emma valt att gå och vad innebär det egentligen att vara ”doktorand”?
Föreläsare: Emma Sandell Festin

Skörden

10:00-
10:30

Varför blir träden sjuka?
Hur kommer det sig att våra träd blir sjuka och hur kan vi använda oss av spännande teknik 
som drönare, DNA-studier och 3D-mikroskopi för att hjälpa träden? Att arbeta med dessa 
viktiga frågor ger också möjlighet till resor och samarbeten runt om i världen.
Föreläsare: Johanna Witzell

Sunnan

10:15-
10:45

Hur påverkar miljön maten och klimatet? 
Hur kan vi äta miljömässigt bättre? Vilka livsmedel påverkar mest och vilka processer i olika 
produkters livscykler påverkar mest?
Föreläsare: Emma Moberg

Terra Nova

10:15-
10:45

Bostäder ur ett socialt perspektiv 
Bostadsfrågan och bostadspolitik är ett ständigt aktuellt ämne då det rör både individen och 
samhället. Bostäder utgör en stor del av våra städer och livsmiljöer. Det är också en mark-
nad att tjäna pengar på, men det är samtidigt människors hem och en rättighet.
Föreläsare: Matilda Alfengård

Västan

10:15-
10:45

Plugga på SLU!
Har du funderingar kring att söka till universitet och om hur det är att plugga? SLU:s studie- 
och karriärvägledare berättar om hur du anmäler dig och annat som kan vara bra att känna 
till om universitetsstudier.

Aula

10:30-
11:00

Vill du se mer av SLU? Följ med på en rundvandring och ta del av våra unika  
studiemiljöer. Samling vid Foajén, Alnarpsgården. Begränsat antal platser.  

Foajén,  
Alnarpsgården

10:30-
11:00

Entreprenörskap på landsbygden och digitala möjligheter 
Idag efterfrågas fler entreprenörer i samhället, och att individer ska ha ett entreprenöriellt 
agerande i organisationer. Parallellt med denna utveckling ökar klyftorna mellan stad och 
land: På landsbygden läggs servicefunktioner ner eller tas över av enskilda aktörer. Flera 
hävdar att användningen av digitala plattformar kan vara avgörande för landsbygdsföreta-
gares framgång. Hur kan därför forskning om organisation och digitalisering hjälpa oss att 
förstå landsbygdens entreprenörskap, och de processer som härrör från digitaliseringen?
Föreläsare: Josefina Jonsson

Myllan

10:30-
11:00

En utbildning på SLU – vad kan det leda till?
Är du nyfiken på vad en utbildning på SLU kan leda till? Lyssna till Emma, som studerade till 
jägmästare, och som nu arbetar med ett spännande forskningsprojekt i Zambia. Vilka vägar 
har Emma valt att gå och vad innebär det egentligen att vara ”doktorand”?
Föreläsare: Emma Sandell Festin

Skörden

10:45-
11:15

Alumnföreläsning: Vägen till djursjukskötare gick genom Sydafrika
Filippa pluggade till djursjukskötare på SLU. När det var dags att skriva examensarbetet fick 
hon möjlighet att flytta till Sydafrika och arbeta med vilda djur. Lyssna på hennes spännande 
väg till drömyrket.
Föreläsare: Filippa Hertzberg

Terra Nova



Eftermiddagens program kl 13.00-16.00:

>>

10:45-
11:15

Varför blir träden sjuka?
Hur kommer det sig att våra träd blir sjuka och hur kan vi använda oss av spännande teknik 
som drönare, DNA-studier och 3D-mikroskopi för att hjälpa träden? Att arbeta med dessa 
viktiga frågor ger också möjlighet till resor och samarbeten runt om i världen.
Föreläsare: Johanna Witzell

Östan

10:45-
11:15

Naturens små hjältar 
Bin och insekter har en viktig funktion för vår miljö och allt levande på jorden. Lär dig mer om 
vad dessa små hjältar gör och passa på att inspireras av våra gröna utbildningar.
Föreläsare: Mattias Larsson

Sunnan

11:30-
12:00

Alumnföreläsning: Krokig väg till hållbarhet
För Robin var det inte en självklarhet att plugga vidare efter gymnasiet, men genom ett möte 
med SLU insåg han att hans intresse för en hållbar framtid kan vara en möjlig framtida karri-
ärväg. Robin pluggade till Trädgårdsingenjör - odling och tog en mastersexamen i Agroeco-
logy. Han brinner för hållbar matproduktion och alternativa proteinkällor och jobbar idag på 
Hushållningssällskapet. Lyssna på Robins krokiga väg från att vara ”skoltrött” till att rädda 
världen!
Föreläsare: Robin Meijer

Aula

9:20-
12:00

Inspireras på utbildningsmässan
Under hela passet finns det möjlighet att besöka utbildningsmässan. Där kan du prata med 
våra studenter och ställa frågor om ett specifikt program. Du kan också prata med våra kårer 
för att få veta mer om studentlivet och prata behörighet med våra studie- och karriärvägled-
are. Missa inte heller roliga utmaningar som att rädda världen genom VR-spel.

Foajén,  
Alnarpsgården

Tid Aktivitet Lokal

13:00-
13:20

Information om dagen och presentation av SLU
Vi ger mer information om dagen och presenterar SLU. Ordförande för SLU:s samlade stu-
dentkårer, Tuva Wrenfelt, håller ett välkomsttal.

Aula

13:20-
13:45

Besök vår utbildningsmässa och prata med studenter och kårer samt våra studie- och karri-
ärvägledare.

Foajén,  
Alnarpsgården

13:45-
14:15

Hur påverkar miljön maten och klimatet? 
Hur kan vi äta miljömässigt bättre? Vilka livsmedel påverkar mest och vilka processer i olika 
produkters livscykler påverkar mest?
Föreläsare: Emma Moberg

Terra Nova

13:45-
14:15

Bostäder ur ett socialt perspektiv 
Bostadsfrågan och bostadspolitik är ett ständigt aktuellt ämne då det rör både individen och 
samhället. Bostäder utgör en stor del av våra städer och livsmiljöer, det är en vara att tjäna 
pengar på, men det är samtidigt människors hem och en rättighet.
Föreläsare: Matilda Alfengård

Sunnan

14:00-
14:30

Alumnföreläsning: Krokig väg till hållbarhet
För Robin var det inte en självklarhet att plugga vidare efter gymnasiet, men genom ett möte 
med SLU insåg han att hans intresse för en hållbar framtid kan vara en möjlig framtida karri-
ärväg. Robin pluggade till Trädgårdsingenjör - odling och tog en mastersexamen i Agroeco-
logy. Han brinner för hållbar matproduktion och alternativa proteinkällor och jobbar idag på 
Hushållningssällskapet. Lyssna på Robins krokiga väg från att vara ”skoltrött” till att rädda 
världen!
Föreläsare: Robin Meijer

Västan

14:00-
14:30

Naturens små hjältar 
Bin och insekter har en viktig funktion för vår miljö och allt levande på jorden. Lär dig mer om 
vad dessa små hjältar gör och passa på att inspireras av våra gröna utbildningar.
Föreläsare: Mattias Larsson

Grodden



14:15-
14:45

Entreprenörskap på landsbygden och digitala möjligheter 
Idag efterfrågas fler entreprenörer i samhället, och att individer ska ha ett entreprenöriellt 
agerande i organisationer. Parallellt med denna utveckling ökar klyftorna mellan stad och 
land: På landsbygden läggs servicefunktioner ner eller tas över av enskilda aktörer. Flera 
hävdar att användningen av digitala plattformar kan vara avgörande för landsbygdsföreta-
gares framgång. Hur kan därför forskning om organisation och digitalisering hjälpa oss att 
förstå landsbygdens entreprenörskap, och de processer som härrör från digitaliseringen?
Föreläsare: Josefina Jonsson

Myllan

14:15-
14:45

En utbildning på SLU – vad kan det leda till?
Är du nyfiken på vad en utbildning på SLU kan leda till? Lyssna till Emma, som studerade till 
jägmästare, och som nu arbetar med ett spännande forskningsprojekt i Zambia. Vilka vägar 
har Emma valt att gå och vad innebär det egentligen att vara ”doktorand”?
Föreläsare: Emma Sandell Festin

Skörden

14:15-
14:45

Plugga på SLU!
Har du funderingar kring att söka till universitet och om hur det är att plugga? SLU:s studie- 
och karriärvägledare berättar om hur du anmäler dig och annat som kan vara bra att känna 
till om universitetsstudier.

Aula

14:30-
15:00

Vill du se mer av SLU? Följ med på en rundvandring och ta del av våra unika  
studiemiljöer. Samling vid Foajén, Alnarpsgården. Begränsat antal platser.  

Foajén,  
Alnarpsgården

14:30-
15:00

Hur påverkar miljön maten och klimatet? 
Hur kan vi äta miljömässigt bättre? Vilka livsmedel påverkar mest och vilka processer i olika 
produkters livscykler påverkar mest?
Föreläsare: Emma Moberg

Terra Nova

14:30-
15:00

Bostäder ur ett socialt perspektiv 
Bostadsfrågan och bostadspolitik är ett ständigt aktuellt ämne då det rör både individen och 
samhället. Bostäder utgör en stor del av våra städer och livsmiljöer, det är en vara att tjäna 
pengar på, men det är samtidigt människors hem och en rättighet.
Föreläsare: Matilda Alfengård

Sunnan

14:45-
15:15 

Alumnföreläsning: Krokig väg till hållbarhet
För Robin var det inte en självklarhet att plugga vidare efter gymnasiet, men genom ett möte 
med SLU insåg han att hans intresse för en hållbar framtid kan vara en möjlig framtida karri-
ärväg. Robin pluggade till Trädgårdsingenjör - odling och tog en mastersexamen i Agroeco-
logy. Han brinner för hållbar matproduktion och alternativa proteinkällor och jobbar idag på 
Hushållningssällskapet. Lyssna på Robins krokiga väg från att vara ”skoltrött” till att rädda 
världen!
Föreläsare: Robin Meijer

Aula

14:45-
15:15

Naturens små hjältar 
Bin och insekter har en viktig funktion för vår miljö och allt levande på jorden. Lär dig mer om 
vad dessa små hjältar gör och passa på att inspireras av våra gröna utbildningar.
Föreläsare: Mattias Larsson

Grodden

15:30-
16:00 

Alumnföreläsning: Vägen till djursjukskötare gick genom Sydafrika
Filippa pluggade till djursjukskötare på SLU. När det var dags att skriva examensarbetet fick 
hon möjlighet att flytta till Sydafrika och arbeta med vilda djur. Lyssna på hennes spännande 
väg till drömyrket.
Föreläsare: Filippa Hertzberg

Aula

13:20-
16:00

Inspireras på utbildningsmässan
Under hela passet finns det möjlighet att besöka utbildningsmässan. Där kan du prata med 
våra studenter och ställa frågor om ett specifikt program. Du kan också prata med våra kårer 
för att få veta mer om studentlivet och prata behörighet med våra studie- och karriärvägled-
are. Missa inte heller roliga utmaningar som att rädda världen genom VR-spel. 

Foajén,  
Alnarpsgården

 


