
Så har terminen nu intensivt pågått i ett
par veckor, med ständigt nya saker att
fundera över. I veckan har vi exempelvis
institutionsråd, det vill säga det möte
där vi diskuterar sådant som
arbets-/studiemiljö, jämställdhet,
likabehandling. Just nu är en aktuell
fråga om hur vi kan anpassa
examinationsformer till studenter med
funktionshinder. Vi får se vart mötet
leder.

Bilden intill tog jag min allra första dag
på institutionen, innan jag var säker på
om jag skulle få jobba här. Det var för
13 år sedan och fortfarande är det lika
spännande att gå till jobbet. 

Lär dig skriva

Det kom litet reklam i brevlådan
häromdagen, från vår tidigare
studierektor Johan Kejerfors. Han hade
hittat en hel hög med böcker som alla
handlar om att skriva. Kanske speciellt
användbar för er som går termin 1,
termin 3 och termin 6 och ägnar er mer
än annars åt just att utveckla det egna
skrivandet. Här är länken han skickade.

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

Ett liv i ständig förändring
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Informationsmöte Minor Field Studies
Informationsmöte för dig planerar att ansöka om MFS-stipendium
under läsåret 2017/18 och för dig som är nyfiken på vad MFS är.
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Seminarium: Så klarar du hemtentan
Seminariet ger dig hjälp att lyckas med dina första skrivuppgifter. Vad
menar läraren med att du ska ”diskutera”, ”reflektera”, ”redogöra för”
och annat som ofta står i instruktionerna? Hur ska du planera ditt
skrivarbete?

20

SEP
 

Lunchseminarium: Plugga på universitetet - våra bästa tips
Kom förbi Kårsalen i Studenthuset onsdagen före studiebidraget och få
Studie- och språkverkstadens bästa tips om hur studierna kan bli
roligare och effektivare medan du avnjuter en lunchmacka. (Först till
kvarn …)
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Are you looking for qualified work in Sweden? 
At this seminar you will develop your job hunting strategies and learn
useful tips and tricks for the Swedish job market. The seminar will be
held in english.
 
Information and registration.   
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Think before you write! Learn more about finding and
evaluating academic sources
1 - 3 pm. Venue: Frescati library (main library) - The stage 
 
This is an invitation for students at all levels to an open lecture where
you can learn more about the library tools and how to improve your
skills in searching and valuating academic information to become a



better writer. More information

?
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Fler evenemang
En hel lista på intressanta händelser hittar du här

STUDIEBESÖK OCH ARBETSGIVARPRESENTATIONER

Välkommen på studiebesök!
Följ med i vårt arbete med våldsutsatta barn!
 
Socialtjänsten Barn och Ungdom i Södertälje bjuder in socionomstudenter till två
studiebesök under höstterminen 2017, 171018 och 171205. Studiebesöken hålls på
Holmfastvägen 31, 129 56 Södertälje och pågår mellan kl. 09:00-16:30.
Under dagen kommer vi att visa hur vi arbetar för att hjälpa våldsutsatta barn och
deras familjer.
 
Genom att bjuda in till studiebesök vill vi ge studenter möjlighet till inblick i hur vi
arbetar inom Barn och Ungdom och möjlighet att ta del av socialarbetares
erfarenheter av familjeinriktat socialt arbete. Studiebesöket kommer att omfatta så
väl myndighetsutövning som familjebehandlande arbete. Genom fallbeskrivning
kommer vi att visa hur vi möter familjer där barnen blir utsatta för våld och vilket stöd
vi kan ge barnen och deras föräldrar. Vi kommer att visa vilka metoder och
förhållningssätt vi använder, samt dela med oss av hur vi gör bedömningar och fattar
beslut. Det blir en spännande dag där vi bjuder in till reflektion och diskussion, samt
ger möjlighet att ställa frågor kring socialt arbete, yrkesrollen som socionom och hur
det är att arbeta inom socialtjänsten. Under dagen bjuder vi på lunch och gofika.
 
Anmäl dig per e-post till camilla.ostergren@sodertalje.se
 
Uppge följande i din anmälan;
- Vilket datum anmälan avser, 171018 eller 171205
- Namn
- Termin och universitet/högskola
- Huruvida du har särskilda behov gällande kost, allergier eller liknande
 
Varmt välkommen!

Kuratorsdag Södersjukhuset
20 september 
 
Öppet för alla intresserade
 
Föreläsningar i aulan, hiss C, plan 6 på Södersjukhuset
 
Kl.09.30: Välkomna till Sös första kuratorsdag!
 
Kl.09.45: Om oro och rädsla inför födande och föräldraskap
Margareta Särnstedt, kurator, Kvinnokliniken, Samtalsmottagningen.
 
Kl. 10.30: Att leva innan man skulle ha fötts-att vara förälder till en baby som är
prematur
Anne Andersson, kurator, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.
 
Kl.11.00: Minderåriga barn som närstående – Södersjukhusets nya riktlinjer
Pernilla Almroth, kurator, Internmedicin.
 
Kl.11.30: Everyone is a variation of normal: Adolescents’ experiences of having
impaired arm function because of a birth injury
Linda Geupel, kurator, M.Sc., Handkirurgen.
 
Kl. 12.00 -13.00 Konsten att rädda liv
Lunchföreläsning - fralla med dricka till de 100 första!



Ullakarin Nyberg, Onkolog, psykiatriker. Överläkare på Norra Stockholms psykiatri.
Verksam på bröstcentrum St. Göran sjukhus. Ullakarin arbetar med suicidprevention
och forskar på KI kring närståendes situation efter dödsfall inom familjen.
 
Kl.13.30: Att arbeta på Venhälsan, en mottagning för män som har sex med män
Gun Malmlöf, kurator, Niklas Lindau, kurator, Venhälsan.
 
Kl.14.15: Att möta personer som utsatts för sexuellt våld
Karin Larsson, kurator, Mia Kilström, leg. psykoterapeut, Akutmottagning för
våldtagna.
 
Kl.15.00: Att arbeta sexologiskt på sjukhus
Kalle Norwald, kurator och auktoriserad sexolog, Enheten för sexuell hälsa,
Hudkliniken.
 
Kl. 15.30: Återgång i arbete efter cancerbehandling
Aina Johnsson, kurator, MWS, PhD, Onkologkliniken.
 
Kl.16.00: PKL -Psykologisk Katastrofledning
Christina Ling, PKL-ledare, samordnande kurator för Södersjukhusets kuratorer och
kurator på
Akutmottagningen för våldtagna.
 
Kl.16.30 Avslutning
 

Vad söker du hos en framtida arbetsgivare?
Påverka framtidens arbetsmarknad i den offentliga sektorn och du har även
chans att vinna biljetter till Framtidsgalan och 500 kr i presentkort!
 
Framtidsverket genomför nu en stor undersökning där de vill ta reda på vad studenter
värderar hos framtida arbetsgivare i den offentliga sektorn. Om du deltar bidrar du till
att hjälpa den offentliga sektorn att bli en bättre arbetsgivare samtidigt som du har
möjlighet att vinna två biljetter till Framtidsgalan och ett presentkort laddat med
500kr hos Anygift.
 
Svara på enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/BYMPBPZ.
 
Stort tack på förhand för att du genom att svara på enkäten bidrar till att skapa en
mer kvalitativ offentlig sektor.
 
Vänliga hälsningar,
Elias Axelsson Björklund
Ansvarig marknadskoordinator
 

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Timvikarier sökes
 
Timvikarier sökes till boende inom enheten för ensamkommande flyktingungdomar,
Stockholms stad.
 
Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter
Stockholms stad söker personal till ett av stadens boende där asylsökande ungdomar
är placerade. 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
 



Behandlingsassistent till HvB hem- timvikarie
Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra
liv och du erbjuds ett jobb med spännande utvecklingsmöjligheter? Välkommen till
Steget Vidare! 
 
På HvB Rhen bedriver vi ett aktivt integrations- och behandlingsarbete och arbetar
individ- och relationsinriktat i verklighetens vardag. Målet med vårt arbete är att
individen skall uppnå självständighet och oberoende. 

Det stöd vi ger de placerade bygger på evidensbaserade behandlingsmetoder.
Individerna skall känna att de får god vård, att de bemöts med respekt och värme
från alla våra medarbetare samt att de fått gott stöd i sin utveckling till ett
självständigt liv. Personal på Steget vidare har bred och lång erfarenhet av arbete
med målgrupperna.
 
Om arbetet 
Som behandlingsassistent ute på våran enhet blir du en viktig del i det dagliga arbetet
kring ungdomarna genom att bl.a. möta vardagen tillsammans med ungdomarna och
att ha stödjande samtal. Arbetet innefattar främst behandlings- och motivationsarbete
med ungdomarna utifrån ett professionellt förhållningssätt.
 
Personliga egenskaper/ kvalifikationskrav.  
Arbetet med ungdomarna kräver att du är trygg, balanserad, lösningsfokuserad,
stresstålig och har goda förutsättningar att arbeta i en ibland tuff psykosocial
arbetsmiljö. Din förmåga att kunna bemöta människor samt anpassa dig till olika
arbetsmiljöer ser vi som en självklarhet. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt
samarbete med dina kollegor, du har därför god kommunikations- och
samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att samtala med ungdomar samt att
skapa bra relationer. Du ska vara ansvarstagande, innovativ, empatisk och ha ett
flexibelt arbetssätt då du förutsätts vara en vuxen förebild som har förmåga till
gränssättning för våra ungdomar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig
lämplighet eller tidigare erfarenhet av Hvb verksamhet.
 
B-körkort fordras.
 
Övrigt 
Timvikarie efter behov.
Omfattning och tillträde 
Du är välkommen med din ansökan, (cv och personligt brev).
Vi intervjuar kontinuerligt så ansök gärna direkt!
För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
 
Kontaktpersoner
Föreståndare: Roberto Macaluso
Roberto.Macaluso@stegetvidare.com
Biträdande föreståndare: Ghada Hasson
Ghada.Hasson@stegetvidare.com
 
Besöksadress:
Steget Vidare Öst, Hvb Rhen
Vårby Allé 14
143 40 Vårby

Grillska gymnasiet söker kurator
Grillska gymnasiet i Stockholm ligger i trivsamma lokaler i
Liljeholmen. Skolans ca 600 elever är fördelade på nio olika
nationella program, lärlingsutbildningar,
introduktionsprogram, individuellt alternativ samt
gymnasiesärskola. Det personliga mötet, stolthet hos elever
och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och
personlig utveckling är viktiga hörnstenar i vår verksamhet.

Utmärkande för skolan är ett nära samarbete mellan elever och lärare i en trygg
studiemiljö.
 
Vi söker en skolkurator på ca 50% till Grillska gymnasiets specialpedagogiska enhet
Opalen. Tillträde så fort som möjligt och varaktighet fram till årsskiftet. Opalen består
av introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt
gymnasiesärskola. Det är en resursstark enhet med hög lärartäthet och goda resurser.
Eleverna undervisas i mindre grupper och undervisningen anpassas helt efter
individuella behov.
 
Detta kan vara en chans för dig som vill arbeta som kurator framöver och behöver få
arbetslivserfarenhet för att kunna söka den typen av tjänster! Vi ser gärna att du har
erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsnedsättning och att du har
goda kunskaper om hur svenska samhället är uppbyggt.
 
För frågor kring tjänsten kontakta Anna Silén T f verksamhetsledare/Skolkurator för
Opalen, anna.silen@grillska.se eller på 070-425 66 64.



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


