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E-postlisthaveri och nya LADOK
Häromdagen när en kollega avregistrerade sig från en
utskickslista som hen från början inte visste hur hen hamnat
på kom ett auto-svar där det stod något i stil med "Vi ber om
ursäkt för att vi anlitat så usla konsulter för utskicken, det ska
aldrig hända igen". Tyvärr kan vi inte skylla på några
konsulter, men utskickslistan har uppdaterats med adresser
och då har även eventuella avregistrerade kursdeltagare
kommit med igen. Vi ber om ursäkt för att vi är så usla. Om
du vill avregistrera dig kan du klicka på länken längst ner i
mailet.
I övrigt ägnar vi lärare och studierektorer oss just nu mycket åt att förstå oss på nya
LADOK. En del är entustiastiska medan andra är litet mindre glada. Men vi kommer
(förstås, som alltid) att göra vårt bästa med detta nya system. Det gamla såg dagens
ljus för 40 år sedan, så det kanske var dags. Den 20 november, d.v.s. nu på måndag,
har vi öppet hus för lärarna för att tillsammans för första gången rapportera in betyg.
Du som student får gärna gå in i nya LADOK för att uppdatera dina kontaktuppgifter
om det behövs. Du hittar det här.
Vi väntar med spänning på hur det ska bli när Athena, d.v.s. det som ersätter Mondo,
införs. En del suckar tungt medan andra känner det som att det ska bli julafton. Vad
ska det finnas i paketen?

Att jobba på Röda korset och FIAN
Seminarium på Karriärservice om hur det är att jobba inom
Röda Korset och FIAN
(FoodFirst Informations-& Aktions-Netzwerk). Johanna
Persdotter
och Maja Magnusson berättar och informerar om vilka
utbildningar och erfarenheter som efterfrågas i respektive
organisation.
Datum: 22 november
Tid: 15.00–16.30
Plats: Frescati, Studenthuset, Universitetsvägen 2B, hus Beta, Ekosalen
Anmälan: via Stockholms universitets jobb- och karriärportal
MyCareer: https://su.graduateland.com/sv/event/2104

Are you interested of studying in the tropics?
RFSU’s International group presents an evening full of
inspiration!
The 12th of December, RFSU’s International group invites you
to an evening with the theme Study in the Tropics, an
inspirational evening perfect for you who are interested to do parts of your studies
abroad.
The evening’s speakers are Matilda Löfström with a Master in Global Health and David
Ehrnebo with a Master of Science in Pharmacy. They will talk about their experiences
of conducting their final master projects in a low-middle income country within the
scope of sexual and reproductive health and rights.
What opportunities do I have for writing my thesis abroad? How can I manage it
financially? What happens in the host country? Why is it important for the world to do
research about sexual and reproductive health and rights? - A few of the questions
that will be answered this evening.
We invite both Swedish and International students no matter the level of studies.
Please send an e-mail to internationella.rfsu@gmail.com for ensuring a seat this
evening.
Date: 12th of December
Place: RFSU Stockholm, Eriksbergsgatan 46, Stockholm (elevator exists if needed)

Time: 19.00-21.00
“Fika” will be provided. Hope to see you there, welcome!
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Monday lecture: Laboring through uncertainty: the politics of
labor activism in South China
A Monday lecture at the Department of Asian, Middle Eastern and
Turkish Studies by Darcy Pan, Department of Social Anthropology,
Stockholm University.
Föreläsning: Skriv färdigt din uppsats!
Föreläsningen vänder sig till dig som inte blev klar med din uppsats i
tid och behöver stöd, hjälp och mer kunskaper för att bli färdig.

NOV

20
NOV

21
NOV

21
NOV

21
NOV

22
NOV

23
NOV

Informationsmöte Minor Field Studies 20 november
Studentavdelningen anordnar informationsmöten vid ett flertal tillfällen
för dig som studerar vid Stockholms universitet och vill veta mer om
eller planerar att ansöka till fältstudieprogrammet Minor Field Studies.
Demens, förhållningssätt och kompetensutveckling
Välkommen till en symposieförmiddag kring temat demens,
förhållningssätt och kompetensutveckling som arrangeras av Stiftelsen
Solstickan.
Informationsmöte om utlandsstudier
Är du nyfiken på att studera utomlands? Kom och lyssna på när
Studentavdelningen berättar om vilka möjligheter som Stockholms
universitet erbjuder när det gäller utbytesstudier.
Statsvetare pratar politik: Sveriges krig i Afghanistan – med
livet som insats?
I dagens globaliserade värld har krigen ändrat karaktär. Den svenska
militären har uppdrag långt bortom nationens gränser. I Afghanistan
dödades och skadades många svenska soldater. På vilka sätt
rättfärdigas de nya krigens militära offer?
Lunchseminarium: Akademiskt språk - vad är det?
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 …)
Seminarium: Så skapar du röd tråd i din text
Vad gör en text sammanhängande? Tillsammans arbetar vi med egna
och andras texter och tillämpar olika textbindningsverktyg. Detta
seminarium riktar sig särskilt till dig som varit på något av våra andra
seminarier om akademiskt skrivande

TJÄNSTER OCH UPPDRAG
Vill du göra skillnad för ett barn? – Haninge kommun
söker nya uppdragstagare.
Det finns barn och ungdomar som är i behov av en trygg
vuxen utöver sina egna föräldrar.
Haninge kommun söker därför dig/er som är intresserade av
att ta uppdrag som kontaktperson och kontaktfamilj.
Som kontaktperson träffar du den unge regelbundet för att umgås, ge stöd och
vägledning. Ofta i frågor kring skola, fritid och vardagssituationer.
Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden.
Meningen är att barnet ska få vara delaktig i kontaktfamiljens vardagliga liv och
intressen. Som kontaktperson/ kontaktfamilj behöver du ingen särskild utbildning. Det
viktiga är att du har tid, tålamod och engagemang.
Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.
Om du är intresserad av att veta mer om vad uppdragen innebär eller vill göra en
intresseanmälan, tag gärna kontakt med oss.

Hej!
Jag är volontär inom tjejjouren i Botkyrka Kommun. Jag är med i tjejjouren där tjejer
mellan 12 och 30 år får höra av sig om om kärlek, kompisar, föräldrar, misshandel,
våldtäkt, svartsjuka, ångest, tankar om livet- om allt möjligt de behöver prata med
någon om.
På Tjejjouren kan vi erbjuda stödsamtal genom chatt - förmedla kontakt med t.ex

polisen och socialtjänsten - vara ett stöd vid besök hos t ex
myndigheter och sjukvård.
Just nu försöker vi värva fler volontärer och jag undrar om
du skulle kunna förmedla denna information till studenter på
Socialhögskolan, så kan de som är intresserade höra av sig till
tjejjouren, botkyrka.tjejjour@gmail.com. Det skulle verkligen
uppskattas!
Tack på förhand!
MVH,
Elizabeth Özgun

Akademikerförbundet SSR söker studentinformatörer
till vårterminen 2018
Uppdraget är en visstidsanställning om 15 timmar per månad,
med en grundlön på 125 kronor i timman. Arbetsuppgifterna
är varierande men står huvudsakligen av att representera
fackförbundet på mässor och arbetsmarknadsdagar, planera
föreläsningar med externa eller interna föreläsare från
förbundet, ha kontakt med studentföreningar och projektleda
studiebesök. Med andra ord ett varierande extrajobb som ger
studenterna en möjlighet att utveckla den egna kunskapen om ens fackliga
rättigheter.
Du är varmt välkommen att läsa mer på vår hemsida!

Organisationen "Läkare i Världen" söker praktikanter
till våren
En tjänst handlar om volontärsamordning och arbete kring
deras klinik i Stockholm, och en tjänst handlar om
kommunikation. Läs mer här om du tycker att det låter som
något för dig.

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
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