
Ni som är helt nya hälsas extra
välkomna, kul att ni hittat till oss! 

I det här informationsbrevet hittar
du aktuell information som sådant
som händer på Stockholms
universitet (som kan vara speciellt
intressant för just oss) och
information om tjänster och annat
som ramlar in i institutionens
postlåda och som vi tänker skulle
kunna vara intressant för er.

Om du själv har något som du vill
sprida i veckobrevet kan du skicka
det till info@socarb.su.se.  

Om du inte vill ha brevet
fortsättningsvis är det bara att du
klickar på länken längst ner på
sidan.

Studenthälsans
stresshanteringskurs

Riktar sig till dig som har börjat
fundera kring vad stressen betyder
under din studietid. Olika tekniker
presenteras för att lättare hantera
din vardag.

För anmälan, ring kursledare Eliza
Cedervall Telefon 08 - 674 77 03

Tid: Tre onsdagar 15/2, 22/2 och
1/3 Kl. 16.30 – 18.30 

Plats: Studentpalatset,
Norrtullsgatan 2, Odenplan

 

 

20 januari 2017     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Välkommen till vårterminen!

 

Nytt digitalt studieverktyg

Nu finns ett nytt digitalt verktyg som ersätter den tidigare ViTal. Claro
studieverktyg finns tillgängligt för både Windows och Mac och består av
bl.a. en talsyntes (ClaroRead Plus) och ett tankekartsverktyg (ClaroIdeas)
som båda beskrivs nedan. Claro studieverktyg finns installerat i
datorsalarna och är även tillgängligt för nedladdning för både studenter och
anställda.

 

Södertälje kommun bjuder in på studiebesök

Du kan under en dag följa med i deras arbete med våldsutsatta barn och på
det sättet få en inblick i hur de arbetar inom Barn och Ungdom.
Studiebesöket kommer att omfatta såväl myndighetsutövning som
familjebehandlande arbete.

Karriärservices seminarieprogram



Stipendier

Som student finns möjligheter att
söka externt finansierade
stipendier. Här är information som
vi fått in om några sådana.

Paris International Summer School
of Social Work

The 2nd International Paris
Summer School of Social Work will
be running this summer från Juni
19th to July 13th.

International students or social
workers can take part in a variety
of activities: lectures, professional
placements, themed walking tours,
week-end cultural visits and social
events.

This 4-week program is tailored for
English speakers (English session)
or French speakers (French
session).

Ljuset börjar återvända, vårterminen startar och snart är det också
dags att inleda Karriärservices seminarieprogram för våren. Det gör
vi med seminariet Hur hittar jag jobben? onsdag 8 februari.

I de seminarier som följer kommer bland andra LinkedIn, Föreningen för
utvecklingsfrågor (FUF) och Stockholms stad att delta. Klicka för att
komma till hela programmet.

Hyresgästföreningen. 2017 års uppsats- och avhandlingsstipendium:
Boende och integration Läs mer

Stipendieguiden har en söktjänst för stipendier och bidrag. Läs mer

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Timvikarier sökes till boenden inom enheten för ensamkommande
flyktingungdomar, Stockholms stad.

Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter
Stockholms stad söker personal till stadens boenden där asylsökande
ungdomar är placerade, ungdomar som har fått tillfälligt uppehållstillstånd
eller permanent uppehållstillstånd. Som timvikarie rycker du in där det finns
ett behov och med kort varsel ibland.

Dina arbetsuppgifter innebär:

Att stödja ungdomar i deras vardag, att följa med på inbokade besök
utanför boendet och att hjälpa de i deras hushåll 
Att samarbeta i en personalgrupp för att utföra detta arbete
Att journalföra vid behov

Är du intresserad av att arbeta som vikarierande behandlingsassistent och
med ungdomar, kontakta då samt mejla CV och personligt brev till:

Elisabeth.ozgun@extern.stockholm.se

ÖVRIGT

Förintelsens minnesdag 27 januari

Välkommen till minnesceremoni och ljuständning på Raoul Wallenbergs torg i
Stockholm den 27 januari 16.30.

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation.
Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer - samma
datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. Det är en
dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och en dag
för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

Minnesceremonin hålls på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm 16.30. Där
går det även att tända ljus från 14.00.



Program
Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia, hälsar
välkommen.
Tal av:
- Livia Fränkel, överlevande från Förintelsen
- Piotr Zettinger, överlevande från Förintelsen, och Aleksandar Djordjevic
från Nätverket Berätta Vidare
- Göran Rosenberg, författare och journalist
Musik med Witt Michaj, Sofia Berg Böhm, Jonas Blecken och Patrik Bonnet

 

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


