
En dryg vecka har nu gått på nya
terminen och studenter och lärare har
redan kastats in i intensivt arbete. Just
nu sitter vi några studierektorer på
tåget ner till Lund för att träffa
studierektorerna för
socionomutbildningarna i Lund och
Göteborg. Vi brukar ses ett par gånger
per år för att lära oss av varandra. På
dagordningen just den här gången står
det bland annat hur vi kan anpassa
utbildningen till studenters individuella
behov, hur vi kan samarbeta med
kursutveckling och utvärderingar och
hur vi arbetar med professionsspecifika
moment. 

På vägen dit sitter vi alla med papper
och datorer och arbetar febrilt för att
hinna klart med liggande saker hemifrån
innan vi kommer dit.

Vi vill nu i det här brevet speciellt passa
på att välkomna våra helt nya
socionomstudenter. En del av oss har
redan träffat en del av er och då blivit
imponerade över ert driv och intresse,
så vi hoppas självklart att vi kommer att
få behålla er ända till dess att ni är
självständigt flygfärdiga socionomer.

Vi minns hur det var att vara ny
student, när precis ALLT var nytt. Men vi
ska försöka hjälpa er så gott vi kan så
att ni ska trivas lika bra här som vi gör. 
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På väg

Speciellt mycket välkomna är alla nya studenter

Hur du får reda på saker och ting
Speciellt gäller det här de nya studenterna - ni andra känner säkert redan till det.
 
Information som hör till en specifik kurs brukar komma via Mondo-sajten för
kursen.
 
Sedan kommer det ibland e-post från studievägledare och kursadministration,
som också brukar skickas via Mondo.
 
Nyhetsbrev kommer litet då och då, mellan varannan eller var tredje vecka ungefär.
Det är ett sådant du läser just nu. Här kommer inte kursspecifik information utan det
är mer allmänt riktad information. Här kommer också utlysning av tjänster och
uppdrag. Ibland slinker det med en och annan inbjudan till teaterföreställningar och
liknande.
 
Institutionens facebooksida innehåller litet mer informell information. Kanske
någon forskare som har publicerat något, någon som intervjuats någonstans, eller
liknande. Det vill säga, sådant som egentligen inte har med just studenter eller
utbildning att göra, men som ändå kan vara intressant. Du hittar den här:
https://www.facebook.com/Socarb/

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=173&e=[email]&r=[field1]&h=6588DC15CA9261031BAB0FEBFEC72E75
https://www.facebook.com/Socarb/


Stresshanteringskurs i februari 2018
Riktar sig till dig som har börjat fundera kring hur känslan av stress och krav påverkar
dina studier. Vi diskuterar tillsammans i grupp, olika tekniker och tips som kan
underlätta studierna. Välkommen att träffas tre onsdagar.
Datum: 7 feb, 14 feb och 21 feb.
Tid: 16:30-18:30
Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2
Anmälan: Ring 08-674 77 04 till kursledare Maria Lundén

Blodbussen kommer till institutionen
Blodbussen kommer till institutionen nu på måndag den 29 januari. Den står utanför
stora ingången mellan 8.30 och 15.30. D

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

ÖVRIGT

Det här nyhetsbrevet riktar sig till alla studenter vid institutionen för socialt arbete.
Om du har information som du tror vore bra att sprida kan du höra av dig via
e-post.
Redaktör: Sanna Tielman
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