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Anmäl dig till
Alnarpskonferensen!
I januari 2020 samlades ett hundratal engagerade
människor från akademi och näringsliv på
Jordhälsokonferensen i Lundsbrunn. Den följer vi nu
upp med Alnarpskonferensen 2021 om jordhälsans
betydelse för lönsamheten.
Välkommen till en helt digital och kostnadsfri konferens
med kunskapsutbyte och debatt kring jordhälsans roll
för en hållbar och lönsam svensk livsmedelsproduktion.
Du får sällskap av lantbrukare, forskare, handels- och
marknadsaktörer och Jordbruksverkets CAP-expert.
Läs mer och anmäl dig här!

Sista Kunskapspoddsavsnittet!
Efter drygt tre år och med detta det 25:e avsnittet
avrundar SLU RådNu och Hushållningssällskapet
samarbetsprojektet Kunskapspodden.
Avsnitten har handlat om så olika ämnen som sociala
medier för gröna entreprenörer, gröna utbildningars
attraktionskraft och digitaliseringen inom djurhantering
och precisionsodling. Vi har intervjuat forskare om
vikten av utvärdering, lyft fram betydelsen av
samverkanshjältar för att sprida kunskap inom de gröna
näringarna och pratat om jordhälsa och
klimatutmaningar.
Kunskapspodden.se ligger kvar som en
inspirationskälla och kunskapsbank för dig framöver och i det sista avsnittet som just publicerats
sammanfattar vi och lyfter fram några exempel på
spännande röster som har hörts.
Och du som läser vårt nyhetsbrev får sannolikt tips om
nya poddsatsningar framöver...

Nytt år - nytt institutionsnamn!
2020 blev SLU RådNu en del av SLU:s institution för
arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. Men nu
byter institutionen namn!
Den 1 januari 2021 blir SLU RådNu en del av
Institutionen för människa och samhälle - ett
namn som är lätt att komma ihåg, och som vill signalera
nytänkande och spegla den mångfacetterade forskning
som sker här, alltid med människan i fokus.
Vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning
och rådgivning.

Från oss alla till er alla: God Jul och Gott Nytt År 2021!

År 2020 går till historien som ett oerhört speciellt år som utmanade individer och samhälle på sätt som ingen av
oss upplevt tidigare. Med förhoppning om en ljusnande framtid kommer här hälsningar från oss på RådNu.

Magnus Ljung: Den gamla
tiden är förbi
Vi människor är anpassningsbara. Eftersom vi också i
grunden är sociala, dvs vi är beroende av att ingå i
sammanhang och växa med stöd av andra, så har vi
snabbt lärt oss att utveckla våra arbetssätt i pandemins
spår. Vi är minst lika sociala idag, fast på ett annat sätt.
Du kan inte gå ner i samma flod två gånger, dvs den
gamla tiden är förbi och vi kommer att arbeta på andra
sätt framöver. Då handlar det om att göra medvetna val
och ta det bästa från olika erfarenheter. Ingen vet just
nu hur det kommer att bli, men 2021 kommer vi alla bidra
till att forma framtiden. God Jul och Gott Nytt År!

Jenny Höckert: Flexibilitet blev
årets ledstjärna

Lotta Fabricius Kristiansen:
Världen har blivit mindre!

2020 års ledstjärna blev flexibilitet, detta annorlunda
och utmanade år. Men att ställa om behöver ju inte
innebära att det blir sämre. Bara annorlunda. Tidigare
har man alltid känt att man inte är med i möten ”på riktigt”
om man inte fysiskt är i rummet, men nu har ökad
medvetenhet och erfarenhet ändrat på det.

Det blev betydligt mindre resande för min del, både inom
Sverige och internationellt. 2020 lärde mig att det går
relativt bra att mötas digitalt, men det kan ju aldrig
jämföras med det fysiska mötet!

Att ha kursverksamhet över Zoom har varit både
spännande, inspirerande och utmanande. Man måste se
till att kursdeltagarna inte ”zoomar ut” eller hamnar i
Zoom-fatigue. Men jag längtar efter att träffa kollegor
och se dem i ögonen igen. Att få småprata och låta
samtal flöda så där naturligt som de gör när vi är i
samma rum – det fattas mig. Den positiva energi som
man får av en annan människas blick och utstrålning är
onekligen något helt annat än datorernas tröttande
skärmstrålning. Jag ser fram emot tiden bortom corona
– när vi kan blanda det bästa av två världar och träffas
både fysiskt och digitalt. Väl där hoppas jag att vi bär
med oss allt gott vi har lärt oss – om vad vi värdesätter
och allt vi inte kan ta för givet. Jag tror att det gör oss till
lyckligare och mer hela människor.

Världen känns som att den blivit mindre, och det är på
sätt och vis lättare att ”träffa” kollegor internationellt i
olika mötessamanhang. Själva mötet har även
tillgängliggjorts för fler, som tidigare av främst
ekonomiska skäl inte kunnat medverka.
Jag har alltid en positiv inställning så jag tror att vi
kommer att ha tagit med oss det bästa från 2020 och att
vi med tålamod och nytänk tar oss an 2021.
Ha en bra dag! I dag har vi haft SOL!

Christina Lundström: Zoom
blev årets redskap!

Lars Johansson: Tankar vid ett
pepparkakshus

2020 blev ett år då en tvingades varva ner. Ett år
nästan helt utan jobbresor, konferenser och möten. Det
blev därmed också ett år för reflektion och funderingar
och framförallt blev det tydligt hur oerhört viktigt det är
att få träffa andra människor.

Pepparkakshus är en bra grej, i alla fall om du frågar
mig. Det har jag tyckt sedan jag var liten och det kommer
att krävas mycket fakta som pekar på motsatsen innan
jag byter uppfattning. Pepparkakshus ger familjen ett
årligt gemensamt projekt som bidrar till julstämning och
ger förväntan och förhoppning om en god fortsättning (i
dubbel bemärkelse). Att man blir snäll av pepparkakor,
pepparkaksdeg och pepparkakshus är en bonus.

Det blev året då en verkligen lärde sig att ha digitala
möten, genomföra utbildningar digitalt och att gå på
digitala utbildningar. Zoom blev årets redskap! En lär sig
att uppskatta de digitala mötena, i brist på andra.
Med lång väg till jobbet är det bekvämt att arbeta
hemifrån, men visst blir det blir tråkigt i längden...
2021 hoppas jag på vaccinets intåg, men tror att
hemjobb och digital kontakt kommer fortsätta vara det
normala om inte hela, så i alla fall den största delen av
året. Människan är anpassningsbar så vi klarar nog
detta också och går styrkta ur det.
Även om det inte blir som vi tror så kommer det att bli,
och bli bra till slut!

Pandemi och ”fake news” har ruskat om tillvaron för
oss alla i år. Men en positiv sak från 2020 kan kanske
sammanfattas så här: Kan vi tillsammans göra det bästa
av så påfrestande tider som nu - då klarar vi det mesta!
Bibehåller vi riktningen mot personliga och gemensamma
mål - ett ”önskat framtidsläge”- så kommer vi förr eller
senare dit.
För att fixa såväl nuläge som framtidsmål gäller det att
bibehålla just förhoppning och förväntan om något gott.
Pepparkakshuset anno 2020 är därför förmodligen
viktigare än det någonsin varit - om du frågar mig.

RådNu på Facebook
Följ våra forskares vardag! Dela med dig av ditt eget
rådgivarliv! Vår Facebook-sida heter Rådnu för gröna
näringar!
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