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Socialhögskolan på konferens och mässa 
 

 

Just nu befinner sig 
veckobrevsskrivandet i Linköping, i 
färd med att gå på genuskonferens. 
Bland annat hittar vi där en del folk 
från socialhögskolan som ska prata om 
socialpolitisk genusforskning. Se vilka 
som är med. 
 
Apropå bilder och rapporter var 
studierektor Johan Kejerfors och en del 
andra från huset på SACO-mässan 
förra veckan. Rapport härifrån har 
utlovats, kommer nästa vecka. 

 

  
 

 

Passerkort behövs efter kl. 17 

Säkerhetsavdelningen vid Stockholms 
universitet har skärpt rutinerna och 
bara studenter med passerkort får vara 
i lokalerna efter kl.17. Även om du har 
passerkort har du bara tillträde till de 
utrymmen som nås med passerkortet, 
vilket betyder att en del korridorer inte 
längre blir tillåtna att vistas i. Det här 
betyder att du kan komma att bli 
avvisad från lokalerna om du inte har 
kort eller om du är på ett ställe som 
ditt kort inte skulle släppa in dig på. 

Intresserad av arbete eller 
praktik inom någon av EU:s 
institutioner? 

Lokal:     Frescati, Södra huset, hus B, 
hörsal 4 
Tid:         15.00-18.00 
  
Hur söker man praktikplats eller 
anställning i EU:s institutioner? 
Deltagarna kommer att få praktiska 
råd och tips för hur de lyckas med sin 
ansökan och i uttagningsprocessen.  
EU-anställda och tidigare praktikanter 
informerar och delar med sig av sina 
erfarenheter. Anmälan via Via 
Stockholms universitets jobb- och 
karriärportal MyCareer 

 



DISCIPLINÄRENDEN 
 

 

 

 

Två studenter som lämnat in uppsats 
för examination på termin 6 har fällts i 
disciplinnämnden efter att vi funnit att 
de använt stora delar av andra 
rapporter i sin uppsats. Studenterna 
var oeniga om vem av dem som 
egentligen var ansvarig för vad, men 
efter att nämnden frågat ut dem 
befanns båda att betrakta som 
skyldiga. Den ena studenten blev 
avstängd från studier i två månader 
och den andra i fyra månader. Att en 
av dem fick längre avstängning 
berodde på att hen tidigare hade 
avstängts av samma skäl på en annan 
kurs. 
 
De som utreder och beslutar om 
påföljd vid medvetet vilseledande vid 
examination är Stockholms 
universitets centrala disciplinnämnd.  
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Grammatikstuga 2 
 
 
Vi repeterar verbets tempusformer och att arbeta med 
tempusharmoni i studenttexter. Seminariet handlar också om att 
repetera regler kring användning av pronomen vid syftning.  
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Seminarium: Att skapa en röd tråd 
 
 
På seminariet fördjupar vi oss i vad som gör en text 
sammanhängande. Tillsammans arbetar vi med egna och andras 
texter och tillämpar de textbindningsverktyg som tas upp i 
seminariet Att skriva formellt. Detta seminarium riktar sig särskilt 
till dig som varit på något av våra andra seminarier.  
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Föreläsning: Att skriva uppsats 
 
 
Föreläsningen vänder sig i första hand till dig som ska skriva en 
kandidatuppsats (C-uppsats) den här terminen. Här får du en 
genomgång av vilka krav som ställs på en vetenskaplig uppsats. Vi 
undersöker uppsatsens struktur, referatteknik, författarperspektiv 
samt visar hur språk och stil kan förbättras. 
 
 
  

OM DU VILL JOBBA, PRAKTISERA ELLER HJÄLPA TILL 
 

 

Vill du arbeta med unga vuxna med asperger?  
 

Vill du jobba extra medan du studerar? 
Är du bra på att få människor att känns sig sedda och bekräftade? 
Kan du lite om asperger och vill lära dig mer? 



 
Svarar du ja på dessa frågor vill vi gärna att du hör av dig till oss. Toppen om du 
dessutom tycker att det är roligt att spela datorspel eller att fotografera eller har 
något annat intresse som du tror passar oss! 
 
Vi är en daglig verksamhet och vi vänder oss i första hand till unga vuxna som har 
asperger. Många hos oss har suttit isolerade hemma i många år och vi vill vara en 
väg tillbaka ut i livet. 
 
Vår inriktning är IT och media och de som väljer vår verksamhet har ofta en hel 
del kunskaper kring datorer. Några arbetar till exempel på vår redaktion för 
speltidningen Spelhund. Arbetet handlar om att under många timmar testa ett spel 
och att sedan skriva en recension av spelet.  Gå gärna in och titta på: www.
spelhund.se.  
 
Vissa läser körkortsteori eller få stöd att organisera andra studier. Vi vill hela tiden 
utveckla oss och skapa nya aktiviteter som exempelvis fotografering.  
 
Ditt arbeta kommer handla om att vara ett stöd till våra deltagare i deras arbete 
eller studier. Hjälpa till att strukturera upp dagen och vara ett stöd i att hitta 
motivation. 
 
Vi finns på Årstaängsvägen 1 A i Liljeholmen. 
 
Besök gärna vår hemsida på www.interse.se. 
 
Vill du veta mer så skicka ett meddelande till sabina@interse.se så hör jag av mig 
så snart jag har möjlighet. 
 
Sabina Sjölander 

 

  
 

Botkyrka kommun söker socialsekreterare 
 

En socialsekreterare och en vikarierande socialsekreterare sökes till 
Socialpsykiatriska enheten  
 
Arbetsplatsbeskrivning. Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte 
största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och 
upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, 
gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. 
Vi är ca 400 personer som arbetar inom något av områdena: barn och unga, 
socialpsykiatri, försörjningsstöd, beroende och missbruk, eller boendefrågor.  
 
Arbetsbeskrivning.  Vi är drygt 100 personer inom socialpsykiatriska enheten 
som på olika sätt arbetar med psykisk funktionsnedsättning. Socialpsykiatriska 
enheten består av fyra sektioner; utredningssektionen, Vård- och 
stödsamordnarsektionen, sysselsättningssektionen och boendesektionen. 
 
I arbetsuppgifterna som socialsekreterare ingår att utreda behov av stöd utifrån 
psykisk funktionsnedsättning, fatta beslut om insatser samt följer upp dessa.  
 
Vårt mål är att stärka den enskildes möjligheter till självständighet bl. a genom 
fokus på möten med brukaren och andra samarbetspartners, varför samverkan 
externt och internt är en viktig del i vårt arbete.  
Sektionen består av en kompetent och engagerad arbetsgrupp på sju 
socialsekreterare, en senior socialsekreterare samt sektionschef. 
 
Vi skall under det närmaste året påbörja ett utvecklingsarbete där vi kommer att 
använda nya arbetssätt och kommer under våren att påbörja implementeringen av 
Socialstyrelsens IBIC, en standardiserad utredningsmetod. 
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som är socionom. 
Positivt är om du har erfarenhet från socialtjänst/ myndighetsutövning. Har du 
erfarenheter av att tidigare ha arbetat med personer med psykisk 
funktionsnedsättning är det meriterande.  



Som person vill vi att du: 
- trivs med och har god förmåga att samverka med andra samt är flexibel i ditt 
arbetssätt.  
- uttrycker dig väl i tal och skrift samt har goda kunskaper om gällande 
lagstiftning.  
 
Då vi har årsarbetstid medför det en större frihet i att planera sin tid och påverka 
sin arbetssituation, likaså att planera egen fritid.  
 
Friskvårdspengen som erbjuds alla anställda på socialförvaltningen uppmuntrar till 
hälsofrämjande aktivitet.  
 
Anställningarnas omfattning 
Socialsekreterare  
Anställningsform: Tillsvidare, Omfattning: Heltid  
Vikariat Socialsekretetrare: 160101–161031 med goda möjligheter till förlängning 
 
Ansökan 
Ansök senast: 2016-12-12 
 
Kontakt: 
Terese Ollén Hansson, Sektionschef  
Tel: 070 886 16 38, terese.ollenhansson@botkyrka.se 
 
Facklig företrädare  
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 08-530 610 00 
 
Övrigt 
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.  
http://www.botkyrka.se/stodochomsorg  

 

  
 

Botkyrka kommun söker socialsekreterare 
 

En vikarierande socialsekreterare sökes till Socialpsykiatriska enheten 
 
Då en av våra socialsekreterare är föräldraledig söker vi nu efter en vikarie som vill 
arbeta i vår utredningssektion.  
I arbetsuppgifterna som socialsekreterare ingår att utreda behov av stöd utifrån 
psykisk funktionsnedsättning, fatta beslut om insatser samt följer upp dessa.  
 
Vårt mål är att stärka den enskildes möjligheter till självständighet bl. a genom 
fokus på möten med brukaren och andra samarbetspartners, varför samverkan 
externt och internt är en viktig del i vårt arbete.  
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som är socionom. 
Positivt är om du har erfarenhet från socialtjänst/ myndighetsutövning. Har du 
erfarenheter av att tidigare ha arbetat med personer med psykisk 
funktionsnedsättning är det meriterande.  
Som person tror vi att du: 
- trivs med och har god förmåga att samverka med andra samt är flexibel i ditt 
arbetssätt.  
- uttrycker dig väl i tal och skrift samt har goda kunskaper om gällande 
lagstiftning.  
 
Anställningens omfattning 
Anställningsform: Vikariat 160101–160930 
Omfattning: Heltid  
 
Ansökan 
Ansök senast: 2016-12-02 
Terese Ollén Hansson, Sektionschef  
Tel: 070 886 16 38, Terese.OllenHansson@botkyrka.se 
 
Facklig företrädare. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 08-530 610 
00 
 



Övrigt. Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.  
http://www.botkyrka.se/stodochomsorg  

 

  
 

Extrajobb under längre tid på S:t Eriks Ögonsjukhus 
 

Vi söker en ny kollega till Centralkassan på S:t Eriks Ögonsjukhus AB som ligger 
vid Fridhemsplan. I centralkassan tar vi emot och registrerar alla patienter som 
kommer till oss, vilket är ca 600 patienter om dagen. Vi har öppet alla dagar om 
året till 19.00 på vardagarna och till 16.00 på helger och röda dagar. Nu söker vi 
en person som vill arbeta extra hos oss ca var tredje helg, på lov och vid behov. Vi 
söker dig som vill ha ett extrajobb under en längre tid hos oss och arbetet är 
perfekt att kombinera med studier. Är du dessutom positiv, glad och 
servicemedveten så är du den vi söker.  
   
Är du den vi söker? Skicka ett kort brev till mig och berätta lite om dig själv!  
  
Angelica Hietala 
Gruppchef centralkassan 
angelica.hietala@sll.se 
08-672 31 95 

 

  

Det här nyhetsbrevet riktar sig till alla studenter vid institutionen för socialt arbete. 
Om du har information som du tror vore bra att sprida kan du höra av dig via e-
post. 
Redaktör: Sanna Tielman 

 

  

 

  

 

Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet 

   

 

 


