
Nu är det snart dags att stänga butiken
inför julen. Men på institutionen sitter vi
ännu och läser tentor, handledningsläser
uppsatser och planerar undervisningen
som börjar i januari igen. De flesta av
kollegerna arbetar dock hemma eller
vilar upp sig under mellandagarna, så
förvänta dig inga snabba mailresponser
förrän helgerna är över. 

Men vi önskar er alla förstås en innerligt
god jul. Kärlek till er alla från oss alla.

20 december 2017     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

God jul och gott nytt år

Bibliotekets öppettider
Biblioteket är stängt den 20 december p.g.a. sjukdom.

Biblioteket kommer sedan att vara stängt 23 december – 7 januari. Öppet som vanligt
den 8 januari.
 
Se mer information om SU´s bibliotek under julhelgen här. 

27

DEC
 

Andra antagningsbeskedet till vårterminen 2018 publiceras

8

JAN
 

Introduktionskurs för studenter med funktionsnedsättning inklusive
dyslexi

4-8

JAN
 

Webbregistreringen öppen

12

JAN
 

Examenshögtid för avgående studenter

12

JAN
 

Välkomstdagen V18

16

JAN
 

Queerseminariet. Kaos i ett cis- och heteronormativt kosmos.

Obs! Forskningsseminarium. Om du är student, maila för att höra om
du kan komma ändå. 

Finns de bästa uppsatserna om innovation på ditt
lärosäte?
 
Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling om innovation. För nionde

året belönar vi studenter med de bästa uppsatserna om innovation med totalt 65 000
kronor i resestipendier.
 
Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är

http://www.innovationsuppsats.se/
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centralt för en hållbar tillväxt. Därför har VINNOVA och ESBRI startat Nytt&Nyttigt –
en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. De tre
bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.
 
Uppsatstävlingen är öppen för studerande vid samtliga fakulteter. För att delta i
tävlingen ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2017-2018, på kandidat-,
magister- eller mastersnivå och ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges).
Anmälan och uppsats ska vara insända senast 28 juni 2018.
 
http://www.innovationsuppsats.se/

Delta i undersökning om uppsatsfabriker

Hej!
 
Vi vill bjuda dig att delta i undersökningen
 
Global enkät om uppsatsfabriker
Global Essay Mills Survey

 
Denna undersökning kommer att fokusera på ditt studiebeteende, din kunskap och
användning av uppsatsfabriker, samt vilka omständigheter som kan leda till att andra
studenter använder dessa tjänster. Utfallet kommer att användas för att förstå
studenternas studiebeteenden så att universiteten kan se till att ge bättre
pedagogiska erfarenheter till studenter som fokuserar på ärlighet och akademisk
integritet. Studien genomförs i hela Europa, Australasien och Amerika.
 
Din anonymitet är garanterad; vi kommer inte att fråga dig om några personliga
uppgifter och har ingen möjlighet att identifiera vem du är. Denna undersökning
kommer att ha global betydelse och tar inte mer än 5-10 minuter att slutföra. Alla
partiella svar registreras om du inte anger att du vill att dina svar tas bort från
datainsamlingen.
 
Vi är tacksamma för ditt deltagande. Dina svar är värdefulla. Tack på förhand för att
du slutför undersökningen. Den finns på sidan:
 
http://gems-project.limequery.com/23
 
Om du har några frågor om denna undersökning, vänligen kontakta
 
gems@academicintegrity.eu
 
http://www.academicintegrity.eu/wp/gems/

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Timvikarier sökes till gruppboende

Letar du ett passande extrajobb att dryga ut kassan med
under dina studier? Vi är en gruppbostad enligt LSS i

Sollentuna som letar timvikarier för dygnets och veckans alla timmar. Hos oss kan du
jobba både mornar, kvällar och helger, kortare och längre pass. Vi är en gruppbostad
där det bor sex killar med intellektuell funktionsnedsättning och autism.  
 
Vi vänder oss till dig som valt att studera till socionom då du i framtiden eventuellt
kommer att arbeta med människor inom vård och omsorg och på detta sätt kan få
arbetslivserfarenhet under studietiden. 
 
Inga tidigare erfarenhet krävs utan vi letar personer som brinner för att få jobba med
denna målgrupp.
 
Är du intresserad eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på
mattias.hilden@nytida.se eller på telefonnummer 0704351811.
 
Med vänlig hälsning,
 
Mattias Hildén, Gruppchef
 

Vill du hjälpa ett barn som behöver en extra vuxen?

Visste du att det kan räcka med en fika, att gå och bowla eller
till en lekpark några gånger i månaden för att hjälpa ett barn? Som kontaktperson
träffar du regelbundet ett barn som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag.
Det finns också andra möjligheter att hjälpa, till exempel som god man.
 
På mininsats.se kan du läsa om vad uppdraget innebär och anmäla intresse till din
kommun.
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Min insats är en kampanj från Socialstyrelsen för att få fler att hjälpa barn.
 

Ledsagare och avlösare sökes för uppdrag inom
Stockholms stad och Nacka kommun
 
Att arbeta som ledsagare innebär att du stöttar ett barn eller

en ungdom att komma iväg till en aktivitet eller ta del av kulturlivet. Att arbeta som
avlösare innebär att du arbetar med barnet eller ungdomen i hemmet för att tillfälligt
avlasta föräldrarna. Arbetet sker företrädesvis kvällar och helger.
 
Läs mer i annons på arbetsförmedlingen. Senaste ansökningsdag 29 december.
 

Timvikarie sökes till Järfälla kvinnojour
 
Järfälla kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden
ideell förening som har funnits sedan 1982. Kvinnojouren har

ett dubbelt uppdrag; att tillhandahålla skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och
barn och att bilda opinion och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relationer. Kvinnojouren driver ett skyddat boende med plats för fyra kvinnor och
sex barn, samt en öppen stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor.
 
Järfälla kvinnojour söker nu en timvikarie som kan arbeta i det skyddade boendet och
den öppna stödverksamheten vid behov. Det är önskvärt att timvikarien har teoretisk
kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, samt har tidigare
erfarenhet från arbete med våldsutsatta.
 
Intresseanmälan med CV skickas till kvinnojourens verksamhetschef:
 
E-post: zandra.andersson@jarfallakvinnojour.se
 
Frågor om tjänsten besvaras via ovanstående e-post eller telefon: 08 580 269 00
 

Nu utökar vi vår fältgrupp!
 
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning verkar i ett dynamiskt
område med framåtanda, där vi gör skillnad i vardagen. Nu

söker vi nya fältassistenter på enheten prevention och trygghet, på avdelningen
stadsdelsutveckling.
 
I din roll som fältassistent kommer du att arbeta kontaktskapande bland ungdomar på
gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet. Vi rör oss på platser bland
ungdomar på kvällar, helger, och även dagtid. Du kommer därför att ha ett tätt
samarbete med fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra som arbetar kring
ungdomar.
 
Fältarbetet är en specialiserad funktion inom socialt arbete. Vi söker därför dig med
socionomexamen eller liknande. Fältarbete bygger på ungdomars förtroende och på
frivilliga relationer. Vi söker dig som har mycket god kunskap kring ungdomsfrågor,
risk- och skyddsfaktorer, psykisk och fysisk hälsa och socialt nedbrytande beteende.
Det är därför meriterande om du har erfarenhet av samtalsmetodik, ungdomskulturer
och utvecklingspsykologi.
 
Tycker du att det här låter spännande? Om du vill bli vår nya kollega och för att få mer
information, besök vår hemsida eller kontakta Madeleine Mijatovic, Enhetschef, på
08-508 032 46.
 

Håbo kommun söker biståndshandläggare
Sök på ”biståndshandläggare" på sidan http://www.habo.se
/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/att-jobba-i-habo-
kommun/lediga-jobb-i-kommunen.html

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
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