
Just nu arbetar vi som små illrar för
att få klart kursplanerna inför
hösten. Förra veckan var det
institutionsstyrelsemöte och
diskussionerna var engagerade och
livliga bland deltagarna. Ska Gemzöe
vara kvar på genus-kursen? Hur ska vi
göra med Goffman, hans bok är ju en
klassiker. Och hur ska vi tänka kring
konsekvenser av betyget FX för
studenter som skriver
uppsats? Utbildningen är ett resultat
av eviga grupparbeten, där vi
tillsammans diskuterar oss fram till
och beslutar om viktiga frågor för
utbildningen. 

Du vet väl att du kan engagera dig i
institutionens arbete via
Studentförbundet för socialt arbete i
Stockholm? Läs mer här.

I övrigt längtar vi svårt efter våren.

 

 

13 mars 2017     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nya kursplaner på gång

 

Biblioteket stängt
Biblioteket på sveaplan är stängt den 27 mars eftersom personalen är på
utbildning den dagen.

 

Att sprida föreläsningar och annat undervisningsmaterial
Det är inte tillåtet att utan tillstånd från föreläsaren lägga upp inspelade
föreläsningar, powerpoint-presentationer, undervisningsmaterial etc. på
Facebook eller på andra sociala media. Inte heller får du dela mig dig av
sådant till andra kursdeltagare, så länge inte din lärare tydligt sagt att det är
okej.

Att sprida undervisningsmaterial utan tillåtelse är ett brott mot
upphovsrättslagen (SFS 1960:729).

 

Svenska FN-förbundet söker praktikanter

Svenska FN-förbundet söker praktikanter till Georgien, Armenien, Tanzania
och Zimbabwe.

Brinner du för utvecklingsfrågor och vill få erfarenhet av internationellt
utvecklingssamarbete? Är du duktig på att kommunicera och tycker om att
jobba med ungdomar? Då borde du ansöka om att bli en av Svenska
FN-förbundets internationella praktikanter! Sista ansökningsdag 31 mars.

Denna praktik kan inte göras inom ramen för socionomprogrammets termin 5,
utan är något för dig som är klar med utbildningen eller vill göra ett
studieuppehåll.

 

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 Marita Teräs,
strategist science competence & labour market, The Swedish Association of
Professional Scientists.  
 
Date: March 22
Time: 3– 4:30 pm
Location: Frescati, Studenthuset, Universitetsvägen 2B, house Beta,
Ekosalen
Sign up: Please sign up at Stockholm University careers portal MyCareer:
su.se/mycareer/events



 
Careers Services, Student Services
08-16 28 45 karriarservice@su.se su.se
 
Länk till seminarierna och anmälan i MyCareer:
https://su.graduateland.com/sv/events
 
Länk till Karriärservices seminarieprogram:
http://www.su.se/utbildning/arbete-karri%C3%A4r/karri%C3%A4rservices-
seminarieprogram
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World Social Work Day
Akademikerförbundet SSR, Studentförbundet för socialt arbete i
Stockholm och institutionen för socialt arbete vid Stockholms
universitet bjuder in till World Social Work Day. Temat för dagen
är ”Hållbar förändring i socialt arbete” som knyter an till
det globala temat ”Promoting community and environmental
sustainablility”.
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Forskardag om äldre och äldreomsorg
Kom och ta del av forskning om äldre och äldreomsorg. Det
kostar inget att komma, men du behöver förhandsanmäla dig.
Klicka på posten för att gå till program och
anmälninginformation.
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Öppen föreläsning om att arbeta med ensamkommande
Carl Pether Wirsén, psykoterapeut som är specialiserad på
arbete med kris och trauma, föreläser om psykosocialt stöd i
vardagen i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar . 

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Volontärer sökes till verksamheten "barn till ensamma mammor"
Lördagen den 18 mars har Barn till ensamma mammor en träff på Fryshuset.
Barnen kommer att få gå loss i sitt allra egna lekland (uppblåsbar hinderbanan
mm) och mammorna kommer att få testa körsång med Kishti Tomita (känd från
Idol).
 
Över 100 barn kommer att delta och vi har tyvärr inte tillräckligt med
volontärer till detta tillfälle. Vill Du vara med? Eller känner du någon som
kanske skulle vilja? Hör av dig till oss! Vi behöver din hjälp :)
 
Mer info: ensammamammor.fryshuset.se
Hälsningar Jenny & Carolina 
Jenny.danielsson@fryshuset.se
Carolina.vallin@fryshuset.se, tel 0739- 50 22 05

 

Personlig assistent sökes

Vill du ha ett intressant utvecklande extraarbete på helger och lov?
 
Jag behöver en personlig assistent till en man med flera kognitiva
funktionsnedsättningar. Du kommer att få viss utbildning och du jobbar alltid
tillsammans med en annan personal. Arbetet gäller varannan helg och vikariat
för ordinarie personal vid semestrar och sjukdom.
 
Låter detta intressant för dig så maila eller ring mig!
 
Kajsa Råhlander
Råhlander Assistans AB
assistans@rahlander.se
www.rahlander.se
 
070 556 2219

 

Arbeta med stöd till barn, unga och vuxna inom
funktionsnedsättning och psykosocial problematik
Nytida AB söker semestervikarier samt timvikarier kvällar och helger. Ett bra
sätt att etablera en kontakt med er kommande arbetsgivare med goda
karriärmöjligheter efter er utbildning. För mer information besök vår hemsida
på www.nytida.se ”jobba hos oss” eller maila Joakim Holmqvist direkt för mer
information joakim.holmqvist@nytida.se

 

Semestervikarier sökes till socialförvaltningens boutredningsenhet



Boutredningsenheten arbetar med dödsboanmälan, ekonomisk bistånd till
begravningskostnader, provisorisk dödsboförvaltning, begravning och
internationella dödsbon. Som semestervikarie har du en mentor som vägleder.
Se medföljande bilaga om du är intresserad. 

 

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


