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Information ur höstnatten
Höstmörkret sänker sig och det börjar bli dags att sätta på
reflexer (du vet väl att du kan köpa reflexer och annat på
SU-butiken ute på Frescati? Du hittar den här. Obs. att det är
enklast att gå dit och botanisera).
I övrigt vill vi göra litet extra reklam för tjänsten som amanuens vid vår institution. En
amanuens arbetar med administration och praktiska sysslor i samband med
undervisningen. Se annonsen här nedan. Om du har ordningssinne och är allmänt
trevlig, sök!
Utöver vad som finns i veckobrevet händer det förstås också en mängd saker på
institutionen och universitetet i stort. Dock är klockan nu en bit över ett på natten och
även imorgon ska vi studierektorer orka ägna oss åt att... tja... vara studierektorer.
Så jag får istället skicka med en länk till hemsidans kalendarium. Bland annat kan du
gå på föreläsningar/seminarier om att skriva, tala och att inte skjuta upp saker. Just
det sista seminariet kanske jag själv borde gått på. Kalendariet

Bli vår kollega! Sök senast 15 oktober
Amanuenser, 1-2 personer, sökes till Institutionen för socialt
arbete.
Ref.nr SU FV-2864-17, sista ansökningsdag är 2017-10-15.
Institutionen för socialt arbete är en stor och kreativ
arbetsplats med en omfattande grundutbildning och utbildning
på master och forskarnivå. Vi bedriver också mycket
framgångsrikt forskning, där tyngdpunkten ligger inom de områden som är centrala
för socialt arbete; barn- och familj, missbruk, försörjningsproblematik och
socialbidragstagande och äldreomsorg. Mer information finns på: www.socarb.su.se
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med administrativa uppgifter vid institutionen samt assistera i
samband med undervisningen. Som amanuens ingår du i den adminstrativa
personalen vid institutionen och arbetet innbär samarbete både med den
administrativa personalen samt med lärare och forskare. Arbetsuppgifterna kommer
bland annat att vara kurs- och studieadministration, administration av
tentamensrättning och kursutvärderingar samt annan adminstration som förekommer
inom det löpande arbetet på institutionen.
Kvalifikationer
Den sökande ska vara student på avancerad nivå på samhällsvetenskapliga fakulteten
vid Stockholms universitet.
Du bör vara ansvarsfull, noggrann och ha en god samarbetsförmåga. Vi förutsätter
också att du är datorvan samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Anställningsvillkor
Vi söker 1-2 amanuenser. Anställningen omfattar 20-40% av heltid och är
tidsbegränsad till ett år. Arbetet kan variera i omfattning över tid och arbetstiderna
blir således oregelbundna. Tillträde enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från
diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Upplysningar Närmare information om anställningen lämnas av administrativ chef
Ulrika Engström, tfn 08-674 7390, ulrika.engstrom@socarb.su.se.
Fackliga företrädare Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg
(Fackförbundet ST), tfn 08-16 2000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316
43 41.
Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem
genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är
komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista
ansökningsdag.
Bifoga personligt brev och CV.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan:
anvisningar – sökande.
Välkommen med din ansökan!

Vad ska vår nya lärplattform heta?
Stockholms universitet ska få en ny lärplattform istället för Mondo - itslearning. Men
vad ska den heta hos oss?
Om tävlingen:
Namnet bör vara kort, lätt att uttala på svenska, gärna även på engelska och får
gärna vara kopplat till lärande, samarbete, pedagogik eller universitet.
Förutom äran kan du vinna biobiljetter.
Beslut om namn fattas av projektets styrgrupp efter samråd med referensgruppen.
Namnförslag skickas till nylarplattform@su.se senast den 15 oktober.
Vinnaren tillkännages på Medarbetarwebben under IT samt i nästa Universitetsnytt.
Läs allt om nya lärplattformen på su.se/nylarplattform»

INSPIRATION OCH UTBILDNING FRÅN ANNAT HÅLL
Vill du läsa utomlands?

Det har kommit information om kurser inom ramen för Erasmus+. Du kan läsa mer
om det här. De beskriver själva sin verksamhet såhär:
With more than 25 courses already delivered in the first 8 months of 2017 (January August 2017), ShipCon is one of the biggest and most reliable provider of Erasmus+
training courses in Europe. It is also worth mentioning that for ShipCon, quality
Erasmus+ courses are always accompanied by quality accommodation, excellent food
and cultural/sightseeing excursions for all participants through our unique Full
Packages.
ShipCon masterclass courses under Erasmus+ (KA1) are designed to meet the
professional and personal needs of all those working at Universities (academic &
administrative staff), teachers at primary and secondary education, VET staff and
trainers. They are meticulously selected and delivered by top quality trainers in
outstanding locations across Europe, such as Limassol (Cyprus), Palermo (Italy),
Prague (Czech Republic), Barcelona (Spain), London (UK), among others.

Kära student!
Känner du till Tidskriften Socionomen? Vårt mål är att på bästa sätt förbereda dig
inför yrkeslivet och som utbildad socionom har du alla möjligheter på
arbetsmarknaden. Socionomen har ett nära samarbete med landets socialhögskolor
och håller dig uppdaterad och engagerad inom såväl forskning som praktik. Tidskriften
är aktuell, trovärdig, har kunniga skribenter och speglar trender. En tidning värd att
rekommendera visar en undersökning från Novus (maj 2015). Förra året blev
Socionomen, som en av fyra facktidskrifter i Sverige, nominerad till ”Årets Tidskrift
Fackpress” av Sveriges Tidskrifter. Juryns specifika motivering att nominera
Socionomen var: En respektfull tidning för sin kår som gör tunga ämnen tillgängliga
med värme och känsla.

Höstterminen är nu i full gång. I höstens utgåvor kan du läsa om:
Unik barnavårdsforskning. Vilka långsiktiga konsekvenser får samhällets
ingripanden för de barn som blir omhändertagna?
Gunvor Andersson, professor i socialt arbete, har följt barnhemsbarn från tidiga
barnaår till vuxen ålder. Exklusiv forskning i Forskningssupplementet.
Trauma och psykoterapi. Utan hjälp kan svåra upplevelser i livet sätta spår för
alltid. Läs om effektiva metoder vid traumabehandling i Socionomens
psykoterapiavsnitt.
Socionomen fyller 30 år och social forskning fyller 40 år! Läs om utbildningens
och professionens utveckling. Blev det som vi tänkte?
Sveriges bästa C-uppsats. Följ också Socionomens tävling "Vem skriver
Sveriges bästa C-uppsats?", där du och dina kurskamrater har chans att vinna
ett stipendium på 10 000 kronor. Jury är landets socialhögskolor.
Som prenumerant kan du läsa Socionomen digitalt på dator, läsplatta och mobil. Detta
ingår i ett paket tillsammans med papperstidningen. Endast prenumeranter har
tillgång till Socionomens arkiv. Du kommer också att kunna läsa Socionomens
Forskningssupplement, som används i undervisningen, först av alla. Besök gärna vår
hemsida www.socionomen.nu
Välkommen att höra av dig till oss och berätta hur vi tillsammans kan forma
framtidens Socionomen!
Bästa hälsningar
Lena Engelmark
Chefredaktör och ansvarig utgivare
lena.engelmark@akademssr.se
Hans Swärd
Professor och redaktör för Forskningssupplementet
hans.sward@soch.lu.se
Pia Litzell Berg
Leg psykoterapeut och redaktör för avdelningen Psykoterapi – teori och metod
pia.litzell.berg@gmail.com

Film om spädbarnsdöd
Vi fick ett mail från en Karin Ekberg som gjort en dokumentärfilm som handlar om
spädbarnsdöd. Filmen heter "Efter Inez" och tar upp många ämnen kring
spädbarnsdöd som sällan diskuteras, som t.ex. bemötandet av föräldrar som förlorar
barn i nära anslutning till födseln från vård, närstående och kollegor. Den diskuterar
hur svårt det kan vara att börja arbeta igen efter det värsta som kan hända inträffat,
bristen på hjälp som finns att få för rehabilitering, samt hur kollegor och vänner kan
vara ett stöd till den som förlorat ett barn. Filmen belyser också hur man i en yrkesroll
kan möta människor i sorg. Den synliggör tabun ger inspiration till var vi kan bli bättre
på att möta människor i sorg.
Läs mer här

Intresserad av en föreläsning om utvecklingsfrågor och internationell
praktik?
Varje år skickar vi svenska ungdomar på praktik hos
FN-förbunden i Armenien, Georgien, Tanzania och Zimbabwe.
Under februari-mars 2018 kommer praktikanterna att
genomföra ett informationsarbete i Sverige för att berätta om
sina erfarenheter.
För mer info och intresseanmälan, hör av er till
sophia.tuwesdotter@fn.se
Du kan också läsa mer här
Föreläsningen är kostnadsfri. Sista datum för intresseanmälan är 15 november.
Vänliga hälsningar,
Sophia Tuwesdotter
International Project Officer / Internationell
projekthandläggare
UN Association of Sweden / Svenska
FN-förbundet
PO Box 15115
SE-104 65 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 462 25 43
sophia.tuwesdotter@fn.se

www.fn.se

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Agera kvinnojour söker
volontärer
Vi söker nu dig som definierar dig som
kvinna och vill vara en del av vår
verksamhet. Vi driver skyddade
boenden för våldsutsatta kvinnor och
barn.
Nu är vi i behov av fler volontärer.
Uppdraget innefattar det mesta som
exempelvis barnpassning, aktiviteter
med de boende och telefonjour på
kvällar och helger. Det finns också
möjlighet att gå med i olika grupper
som barngrupp och aktivitetsgrupp eller
starta en egen grupp inom
organisationen som man känner
behövs.
Låter det intressant? Kontakta oss nu, vi
vill ha dig!
Telefon: 08 - 27 90 80
Mail: info@agerakvinnojour.se

Talar du dari?
Rädda Barnens Sverigeprogram arbetar
bl a med frågor gällande barn på flykt.
Allt vi gör utgår från FN:s konvention för
barnets rättigheter.
Vi arbetar mycket med påverkansarbete
gentemot beslutsfattare – myndigheter
och politiker t ex - men även
allmänheten.
Sverigeprogrammet har vi ett treårigt
projekt som heter Lyssna på mig. Det är
ett projekt som innefattar arbetet med
Rädda Barnens stödlinje för nyanlända,
samt arbetet med ungdomsråd
bestående av unga som kommit till
Sverige från ett annat land.
Till vår stödlinje söker vi vikarier som
talar dari. Om just du talar dari och vill
jobba med barns rättigheter, hör av dig
till projektsamordnare sandra.akiwumilundstedt@rb.se med frågor eller med
ditt CV.

Personliga assistenter sökes till aktiv kvinna med muskelsjukdom
Jag är 29 år och är bosatt norr om Stockholm. Jag är
socionom, handarbetsintresserad, feminist och har alldeles för
många krukväxter för mitt eget bästa. På grund av en
muskelsjukdom använder jag mig av personlig assistans
dygnet runt och jag söker nu fler assistenter som kan arbeta i huvudsak dygnspass
förlagda 07-07. Tjänstgöringsgraden bestämmer vi tillsammans och du väljer själv om
du vill vara tillsvidareanställd eller timanställd.
Jag arbetar som kurator inom vården och du kommer assistera mig både på jobbet
och hemma. Jag ser helst att du är kvinna och ungefär i min ålder.
Vid förflyttningar använder jag mig av en manuell förflyttningsteknik som du kommer
få lära dig på plats, det är dock viktigt att du inte har problem med ryggen och nacken
eller liknande. Jag tror arbetet som assistent hos mig bäst passar dig som är lyhörd,
trygg i dig själv och som trivs med att vara en bakgrundsperson.
Skicka din ansökan till personligassistentjobb@gmail.com

Extrajobb vid brukarkooperativ
Bambi är ett icke vinstdrivande brukarkooperativ som utför insatser för barn och unga
med funktionsnedsättningar. En av våra tidigare studenter arbetar där nu och mailade
om att de alltid söker nya medarbetare och har flera lediga små tjänster som hon
tänker kan passa bra vid sidan av studier och dessutom ger bra erfarenheter för
socionomstudenter. De erbjuder även sina medarbetare kurser i autism, asperger och
annat intressant för en blivande socionom.
För mer information, se den medskickade pdf-filen

Extrajobb som gruppledare för ungdomar och vuxna
Söker du extrajobb? Attention Stockholm söker gruppledare!
Är du intresserad av att engagera dig i Attention Stockholms verksamhet och leda
grupper för ungdomar och/eller vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(NPF), så som adhd, autismspektrumtillstånd och tourettes. Vi har också träffar för
anhöriga.
Vi söker dig som...
har möjlighet att arbeta minst 4h kvällstid eller helg per månad.
har kunskap om NPF (meriterande, men inget krav)
har erfarenhet av att leda grupper eller motsvarande arbete (meriterande, men
inget krav)

Som ledare är du anställd med timlön och i arbetsuppgifterna ingår:
att förbereda träffar (sätta teman, handla fika etc)
leda träffen tillsammans med en annan ledare
utvärdera och återrapportera varje träff
En del administrativt arbete ingår. Du behöver också delta på en planeringshelg en
gång per termin där alla gruppledare utbildas i metoderna Lösningsfokus och
NonViolent Communication.
Som gruppledare får du...
möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper
möjlighet till utbildning i NPF
möta ungdomar och vuxna med NPF och bidra till en meningsfull fritid för
målgruppen
möjlighet att vara med och utveckla verksamheten
utbildning och praktisk övning i metoderna lösningsfokus och NVC
handledning
Är du intresserad eller har du frågor? Skicka din ansökan (CV och personligt brev)
eller din fråga till verksamhetsledare för ungdomsverksamheten: elina@attentionstockholm.se
Läs gärna mer på vår hemsida:www.attention-stockholm.se
Elina
-verksamhetsledare
Attention Stockholm
08-410 885 60

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

