
Vid det releaseparty för ett antal nya
rapporter som FoU-Nordväst
anordnade på Sollentuna biograf i
slutet av november återfanns bland
presentatörerna både studenter och
forskare från Institutionen för socialt
arbete vid Stockholms universitet. 

De studenter som medverkade var
dels Victoria Fletcher och Hanna
Åkerberg som presenterade en
fältstudierapport med titeln
Genusmedvetenhet på
handläggarnivå – Sollentuna
socialkontor och dels studenterna
Bettina Tiger och Julia Hällström
som presenterade
fältstudierapporten Genusförbart?
En kvalitativ studie om
genusmedvetenhet hos ledningen på
socialkontoret i Sollentuna kommun.
 

Den 15 mars är det öppet hus på
Stockholms universitet. 

Träffa studenter, lärare och
studievägledare från många olika
ämnen och få information om
Stockholms universitets breda
utbud. Ta del av seminarier om hur
det är att studera vid universitetet,
gå på prova på-föreläsningar i olika
ämnen och följ med på en guidad tur
runt campus

Vårens nyheter!
Socionomen är först med nyheter
inom social forskning, socialt arbete
och psykoterapi. Vi vill ge dig den
bästa förberedelsen inför yrkeslivet.
Som prenumerant kan du även
läsa Socionomen digitalt på dator,
läsplatta eller mobil. Du får också
tillgång till
Forskningssupplementet först av
alla!
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Studenter och forskare hos FoU-Nordväst

Andra medverkande med anknytning till institutionen var Tore Svendsen som
presenterade sin rapport om Den sociala barnavården i Stockholm, Ylva Weitz
som presenterade en rapport om Föräldraskap på avstånd, Sven Trygghet som
pratade om sin rapport om Öppna jämförelser? – varför, hur och till vilken
nytta samt Siv-Britt Björktomta som tillsammans med Anders Arnsvik skrivit
en rapport om Barn i fattiga familjer och en rapport om Socialt arbete i rörelse.
Vidare gjorde Ylva Weitz och Johan Kejerfors en presentation om Samverkan
med akademin. Eventet som framförallt vände sig till medarbetare och
politiker i de åtta nordvästkommunerna var mycket välbesökt. 
 
Ta del av publikationerna
 
Slutligen kan vi rapportera att Johan Kejerfors vann quizzen om socialt arbete.
Såklart. 

 

En av de mest lästa artiklarna i Akademikern.se

En av de mest lästa artiklarna under 2016 i akademikern.se var Palle Storms
berättelse om det stöd han fick för att bryta stressen på jobbet. Läs artikeln

 

Öppet hus på Stockholms universitet den 15 mars

 

Studentförmån: Prenumerera billigt på tidningen Socionomen

Migrationen, Välfärden och Framtiden
I vårens temanummer ger vi dig en unik inblick i migrationens möjligheter
parallellt med de motstridiga uppfattningar som nu råder. Socionomen tar ett
globalt grepp om dagens situation samtidigt som vi skildrar förhållanden i
Sverige.

Ungdomar och Psykoterapi
Psykisk ohälsa bland ungdomar är idag ett stort problem. Svårigheter som
visar sig i tonåren blir ofta bestående resten av livet om den unge inte får
hjälp. Läs om verksamma metoder! Följ också tävlingen ”Sveriges bästa
c-uppsats i socialt arbete” där du och dina kurskamrater har chans att vinna



10 000 kronor. På Socionomgalan hedras årets socionomstudent!
 
Bli prenumerant idag!
Som student betalar du endast 100:-/år. Är du medlem i Akademikerförbundet
SSR
får du Socionomen gratis under första året!
Kontakta Susanne Dahlqvist, 08-617 44 26, eller anmäl dig på
www.socionomen.nu/prenumeration

 

Karriärservices seminarieprogram VT17/ Careers Services Seminar
Programme Spring 2017

Karriärservices seminarieprogram ger dig möjlighet att ta del av aktuell
information om arbetsmarknaden, rekryteringsbehov hos olika arbetsgivare
och tips inför jobbsökandet.

Careers Services Seminar Programme gives you the opportunity to get
information about the Swedish job market, recruitment and tips for your job
search.

Plats/Location
Frescati, Studenthuset, Universitetsvägen 2B, hus Beta, plan 2, Ekosalen

Tid/Time
15.00 – 16.30

Anmälan/Sign up
Via Stockholms universitets jobb- och karriärportal MyCareer:
su.se/mycareer/events
Please sign up at Stockholm University careers portal MyCareer:
su.se/mycareer/events

Ändringar kan förekomma/Changes may occur
Ändringar kan förekomma, se aktuell information på MyCareer eller:
su.se/karriarservice
Changes may occur, please look for information about the seminars at
MyCareer or our Careers website: su.se/karriarservice
 
 22 February: LinkedIn – Get your dream job with LinkedIn. During this
seminar a LinkedIn employee will share their best tips and tricks to make your
profile do the work for you, guide you to your dream job and show you how the
recruiters can find you. 

1 mars: Vägarna till utvecklingsjobben. Är du intresserad av att jobba med
globala utvecklingsfrågor, internationella miljöfrågor, internationellt
samarbete, bistånd eller mänskliga rättigheter? Kom och lyssna på Föreningen
för Utvecklingsfrågor, FUF!

8 mars: Stockholms stad – din framtida arbetsgivare? Carol Lundqvist,
HR-strateg i stadsledningskontoret berättar om Stockholms stads
organisation, rekryteringsbehov, karriärvägar och utvecklingsmöjligheter.
Universitetets alumn (tidigare student) Thomas Karlsson berättar om
sin karriärresa till sitt nuvarande jobb inom Stockholms stad. 

22 March: How to get a relevant job with a science degree. The latest facts
about professional scientist careers and inspiration on how to find a job that
requires science competence. Presented by The Swedish Association
of Professional Scientists.

5 April: IKEA – Your future employer? IKEA visit us to talk about the
company and what job opportunities there are.

26 april: Kriminalvården informerar om karriärmöjligheter. Inom myndigheten
finns över 70 olika inriktningar på jobb. Vilka kompetens- och
rekryteringsbehov finns nu och i framtiden? Svaren ges i detta seminarium.

17 May: How to write a CV and a covering letter? Academic Work will give you
some ideas about how to write a CV and a covering letter that will demonstrate
you are a suitable candidate.

 

Essex summer school 2017

The 50th Essex Summer School takes place between 10 July and 18 August
2017, and consists of three two-week sessions offering a variety of post
graduate level courses. The courses cover various types of quantitative and
qualitative research methods, research design, techniques for data collection
and measurement, mathematics, machine learning and social media analysis,
as well as evening seminars on research topics of special interest.

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Furuhöjdens rehabiliteringshem söker kurator

Vi söker Kurator för timanställning
 
Omfattning enligt överenskommelse, både nu under våren och i sommar.
 
Vi tror att det kan passa dig som är i slutet av din socionomutbildning och har
varit ute på praktik.
 
I arbetet ingår stödsamtal, psykosocialt behandlingsarbete, information i
sociala frågor och vid behov hjälp till vårdpersonalen kring social planering.
 
Furuhöjden bedriver rehabilitering efter akutsjukvård inom ortopedi,
thoraxkirurgi och allmänkirurgi. Vi är auktoriserade inom vårdval neurologi och
onkologi samt fungerar som korttidsboende.
 



Mer information om Furuhöjden hittar du på vår hemsida www.furuhojden.com
Välkommen med din ansökan senast 20 februari
till HR-chef Karin Lager
 
karin.lager@furuhojden.se
08-630 89 05, 076-948 99 05

ÖVRIGT

Nationella brottsofferveckan 2017

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till Nationella Brottsofferveckan 2017
den 20-24 februari med kostnadsfria och rykande aktuella seminarier på
temat ”Vad händer när rättsstaten krackelerar”, ”Trygghet i skolan”, ”Hotet
mot företagandet och företagen” m.m.
 
Bland de medverkande finns JO Cecilia Rehnfors (Justitieombudsmännen), f.d.
kriminalkommissarie Eine Johansson, chefredaktör Stefan Wahlberg (Dagens
Juridik), kommunpolitiker Ole-Jörgen Persson (M) m.fl. (se program).
Anmäl Dig till ett eller flera seminarier. Observera att seminarierna är
kostnadsfria. Antalet platser är begränsat, först till kvarn-principen råder!
 
Program
 
Anmälan via e-post info@tryggaresverige.org eller per telefon 08-29 20 00.

 

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
Foto: Sanna Tielman, Eva Dalin, Socionomen
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