
Idag drar terminen igång och för en del
av er är det en helt ny utbildning som
börjar - en förhoppningsvis spännande
och givande resa på vägen till att bli
socionom (om tusen år och några
hundra grupparbeten).

Nyhetsbrev kommer ett par gånger i
månaden, ibland oftare. Det beror på
hur ofta vi har tid att skriva det.
Information saknas däremot aldrig.
Ever. Mer om våra informationsvägar
nedan. 

Hoppas vi alla får en kul termin! 
/Sanna Tielman (en av
studierektorerna)

28 augusti 2017     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Välkommen hit och välkommen tillbaks!

Uppstartskollegium med inspiration och information
Förra veckan hade vi uppstartskollegium (ett kollegium är ett slags stormöte för
lärare/forskare och andra som arbetar med utbildningen) och hade då bland annat
besök av en kollega från CeUL (centrum för universitetslärarutbildning) som pratade
om "flipped classroom" och hur man kan göra examinationsuppgifter som främjar
självständigt tänkande. Uitfall att ni inte visste det redan, så ägnar sig alltså
lärare/forskare hela tiden åt att utveckla sig pedagogiskt och CeUL ger varje termin
en mängd spännande seminarier för att hjälpa oss med det. Vi får hoppas att några av
lärarna ger sig på den här undervisningsmetoden. 

Institutionens informationsvägar
Institutionen har flera olika sätt att sprida information:
 
Universitetets gemensamma hemsida. Här hittar du information som är
gemensam för hela universitetet. Regler, evenemang, nyheter och allt möjligt.
 
Institutionens hemsida. På institutionens hemsida samlar vi information som är
gemensam för de flesta på institutitonen.
 
Kurs-sajter på Mondo. Här hittar du information som är knuten till de specifika
kurser som du går på utbildningen. Det finns även litteraturlistor och kursplaner här,
men de hittar du förstås också på Kurs-sajterna i Mondo.
 
Nyhetsbrevet. Skickas oftast ut ett par gånger i månaden. Här lägger vi information
med kortare hållbarhetsdatum, som t.ex. evenemang, erbjudanden och information
om sådant som händer kontinuerligt på institutionen. Vi skickar aldrig kursinformation
den här vägen eftersom alla inte prenumererar på nyhetsbrevet. Om du inte vill ha
nyhetsbrevet finns det alltid en avprenumerationslänk längst ner i det.
 
Facebook. Institutionen har också en fb-sida och här lägger vi ut litet mer informell
information, som t.ex. nya böcker, debattinlägg och liknande. Du hittar den här. 
 
Om du har information som du vill ha utskickad via någon av kanalerna kan du
kontakta biträdande studierektor Sanna Tielman på sanna.tielman@socarb.su.se
 

En ny lärplattform närmar sig
Idag och i många år har vi haft systemet Mondo för att sköta den delen av



Ny bok om skolsocialt arbete

Några av institutionens lärare/forskare
har varit med och tagit fram en bok om
skolsocialt arbete. Det här är en av de
första böckerna på svenska om det
sociala arbetet i skolan. Den handlar om
skolan och elevhälsan som
organisatorisk och institutionell kontext
för det sociala arbetet, om skolsociala
problemområden, samt om metoder och
perspektiv i skolsocialt arbete. 

Den 22 september är det release-
temadag för boken (läs mer om den
här).
 
Läs mer om boken

Bibliotekets öppettider

Från och med ht 2017 är biblioteket
bemannat heldag, dvs mån-fre 9-16
(således ej obemannat på
förmiddagen), av en person. Dock
obemannat 11:30-12:30 (men öppet),
eftersom vi behöver lunchpaus.
 
Telefontiderna har utökats till 10-11
samt 13-15.
 
Se även info på vår hemsida här

undervisningen som sköts via nätet. Mondo har funnits med i många år och snart är
det dags att byta ut det. Under det senaste året har det pågått tester med presumtiva
användare och i början av juni fastnade Stockholms universitet till slut för ett system
som heter itslearning. 

Ny organisation för studieadeministration och ansvarsfördelning
Som student möter du i första hand lärarna på de olika kurserna, men det händer
också mycket i kulisserna för att hela verksamheten ska fungera. Redan i våras
började vi smyga igång den nya arbetsfördelningen mellan studierektorerna och nu till
hösten har de som tidigare arbetade på studentexpeditionen hängt på och
omorganiserat sig. Det kommer inte att finnas någon studentexpedition i framtiden,
utan istället har vi kursadministratörer som ansvarar för olika delar av utbildningen.
Det ser ut som nedan. Om du inte riktigt vet vilken administratör du ska vända dig till
kan du maila till studentexpedition@socarb.su.se. Däremot är det ingen bra idé att
maila flera personer samtidigt i samma ärende - det tar bara onödig tid. 
 
Administration termin 1-3 och fristående kurser på grundnivå: Sara Holmkvist
kommer att sitta i rum 633, anknytning 3220. 
Biträdande studierektor termin 1-2: Sara Erlandsson
Biträdande studierektor termin 3: Mats Ekendahl
 
Administration termin 6-7 och fristående kurser på avancerad nivå: Sandra
Daum finns i rum 448, anknytning 3229. 
Biträdande studierektor termin 6: Mats Ekendahl
Studierektor masterutbildning (termin 7): Torbjörn Bildtgård
 
Administration termin 4-5 och uppdragsutbildning: Klas Wikström af Edholm
finns i rum 220 d, anknytning 3570. Klas arbetar även med tentamensadministration.
Biträdande studierektor termin 4-5: Sanna Tielman
 
Studierektor med övergripande ansvar för hela grundutbildningen: Katarina
Piuva

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Projektmedarbetare sökes till RFSL Stockholm
Om projektet
RFSL Stockholm har beviljats projektmedel från Arvsfonden för projektet Jag är



berättaren. Målet med projektet är att engagera vuxna hbtq-personer som bor i
gruppbostad, servicebostad och/eller jobbar på daglig verksamhet och tillsammans
med dem ge ut tre böcker/inspelat material, som de skrivit/spelat in. Även en
tillgänglig blogg med berättelser ska publiceras.
 
Om tjänsten
Som projektmedarbetare arbetar du tillsammans med två projektledare. Du kommer
vara en viktig del i arbetet med deltagarna inom projektet.
En grundläggande del av tjänsten är att ska skapa kontinuitet, trygghet och ett tydligt
ramverk för skapandet av berättelser och böcker som målgruppen själva skapar.
Berättelser som kan stärka och bidra med stolthet för målgruppen över sig själv och
sin egen identitet.
Projektmedarbetaren kommer i direkt kontakt med deltagarna att arbeta med
rättighetsfrågor med fokus på hbtq/funktionsvariationer men även övriga
diskrimineringsgrunder.
Projektets deltagare är vuxna hbtq-personer som bor i gruppbostad, servicebostad
och/eller jobbar på daglig verksamhet och de utmaningar och förutsättningar det
innebär är den kontext som projektledaren kommer att arbeta med.
 
Krav
För att kunna söka tjänsten skall du:

Ha erfarenhet av projektbaserat arbete
Ha kunskap om HBTQ-frågor
Känna dig bekväm med att arbeta på svenska och engelska.
Stå bakom RFSL Stockholms stadgar https://rfslsthlm.files.wordpress.com
/2015/09/stadgar-rfsl-stockholm-uppdaterad-2015.pdf och RFSLs
principprogram https://www.rfsl.se/om-oss/organisation/styrdokument/

Ha har erfarenhet av/kunskap från arbete inom LSS-insatser eller liknande.
 
Det är meriterande om du:

Har erfarenhet av att rättighetsarbete främst hbtq- och funkisrättigheter men
även övriga diskrimineringsgrunder.
Har kunskap om normkritik.
Har kunskap om, och erfarenhet av, marknadsföring och sociala medier.
Som person är lösningsfokuserad, prestigelös och reflekterande.
Har erfarenhet av att skapa kontinuitet, trygghet och ett tydligt ramverk i
grupper

 
För att tycka om jobbet tror vi att du behöver trivas med varierande och föränderliga
arbetsuppgifter, och med att arbeta nära kollegor.
 
Rekryteringsprocessen
Ansökan görs på särskilt formulär som du fyller i och skickar in via mail till
rekrytering@stockholm.rfsl.se. Formuläret hittar du här
https://rfslstockholm.se/om-oss/jobbahososs/
OBS! Ansökningar i annat format behandlas ej.
Sista ansökningsdag är 30 augusti. Men skicka gärna din ansökan så snart som
möjligt.
Formulären kommer att anonymiseras, ställas mot arbetsbeskrivning och
kompetenskraven för tjänsten och ett första urval kommer att göras.
De som går vidare från detta urval kommer att få ett arbetsprov i form av case, dvs.
tänka scenarier som handlar om uppgifter som projektledaren kommer att ha. De
besvaras skriftligen och efter ytterligare ett urval kallas till intervju.
 
Villkor
1 års visstidsanställning, 50%, start september 2017.
På RFSL Stockholm har vi kollektivavtal, 37,5 timmar arbetsvecka (vid 100% tjänst),
30 dagars semester, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
För frågor om tjänsten hör av dig till Sanna Frost: sanna.frost@stockholm.rfsl.se
Fackliga frågor besvaras av Filip Garcia: filip.garcia@stockholm.rfsl.se

Det här är ett veckobrev som skickas ut till alla registrerade kursdeltagare vid
institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Redaktör för veckobrevet är
Sanna Tielman. Om du vill få med information i veckobrevet kan du maila till
info@socarb.su.se

Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet


