
Förra veckan åkte i stort sett hela
institutionen på internat för att
diskutera utbildningen. Halva
pendeltåget var fyllt av lärare,
administatörer och annat löst folk. En
sak vi pratade om var hur vi ska minska
mängden disciplinärenden. Eftersom
anmälning till disciplinnämnden är något
vi är ålagda att göra så snart det finns
en misstanke, kan vi inte minska
mängden genom att strunta i att
anmäla. Vi måste. Läs mer längre ner
om vad som kan hända om man fuskar.

Sen pratade vi förstås om andra saker
också - som att två av institutionens
professorer skrev sin c-uppsats
tillsammans med sju (7!) andra. Och att
en annan professor presenterade ett
grupparbete genom att bjuda in på
picknick med vin. Inga namn nämnda.

13 februari 2018     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Ärlighet, redlighet, samarbete och rödvin
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Välkommen på studiebesök i Södertälje kommun: arbete med
ungdomar i missbruk och kriminalitet
 
Studiebesöket 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 ungdomar som befinner
sig i missbruk och kriminalitet.

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 socialt arbete. Studiebesöket kommer att omfatta hur
socialsekreterare arbetar med myndighetsutövning på Utredningsenheten 13-20, och
det stöd socialtjänsten kan erbjuda genom Sociala insatsgruppen (SIG) och
MiniMaria.  Genom en fallbeskrivning kommer ni att få följa ett ärende under dagen.
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 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:

- Namn
- Termin och universitet/högskola
- Huruvida du har särskilda behov gällande kost, allergier eller liknande

Varmt välkommen!

Vill du bidra till att sprida goda exempel?
 
Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning?
Genom pedagogiska priset Årets lärare vill Stockholms universitet uppmärksamma
goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande. Din röst är
viktig för att undervisningen ska prioriteras och utvecklas. Alla studenter och anställda
vid Stockholms universitet kan föreslå lärare. Du kan nominera fram till 15 mars.
 
Information och nomineringsformulär: www.su.se/pedpriswww.su.se/pedpris
 
Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Pristagarna

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=172&e=[email]&r=[field1]&h=50EEEE99D783D2DD9E9CE3445EE5B67D
mailto:camilla.ostergren@sodertalje.se
http://www.su.se/pedpris
https://www.su.se/pedpris


föreslås styrelsen för CeUL och utses av rektor.
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Lunchföreläsning: Vetenskapliga artiklar och rapporter - så
läser du dem

Datum: 14 februari 2018 12:00 - 14 februari 2018 13:00
Plats: Scenen, Frescatibiblioteket

 Vetenskapliga texter är vanligen skrivna efter ett speciellt mönster. Under
föreläsningen blir du bekant med hur de brukar se ut och hur du bäst tillgodogör dig
innehållet.
 
Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du läser
vetenskapliga artiklar på ett effektivt sätt. Efter föreläsningen kommer du att:

veta hur du läser för att förstå innehållet i vetenskaplig artikel,
känna till hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd, 
känna till hur du kan utveckla din läskompetens.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs.
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Are you looking for qualified work in Sweden?

Date: 21 February 2018, 3.00 PM - 4.30 PM 
Location: Frescati, Studenthuset, Universitetsvägen 2B, House Beta,
Ekosalen

Incluso specializes in recruitment and staffing services for companies who see the
value in a diverse workforce. You will get tips for a good CV, a successful interview and
learn about cultural codes.
 
Sign up: Please sign up at Stockholm University careers portal MyCareer
 
Länk till information och anmälan i MyCareer :
https://su.graduateland.com/sv/events

Disciplinärenden
 
En sak vi pratade om när vi hade utbildningsdagar (se notisen längst upp) var om
studenter kanske inte alltid inser att det de gör är att fuska. En annan sak som dök
upp i diskussionen var ett tips från en student  om att det kan tänkas att studenter
inte alltid riktigt inser allvaret i vad de gör och vad det kan leda till. Så vi tänkte
berätta om det här.
 
Om man blir fälld i disciplinnämnden blir man som regel avstängd från undervisningen
under en viss period. Även om perioden inte är så lång i sig, kan den få stora
konsekvenser. T.ex. om man i mitten av en termin blir avstängd under en månad, då
täcker avstängningen bara en delkurs. Men det leder till att man kommer efter med
studierna, kanske inte kvalificerar sig för att börja läsa nästa kurs nästa termin, inte
får studiemedel för att man har rester att ta igen från den missade kursen och
dessutom blir återbetalningsskyldig till CSN för månaden man varit avstängd. Ja, ni
hör. Det är en stor grej att bli avstängd.
 
Avstängningen innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan
verksamhet inom ramen för utbildning vid universitetet. Även informella samtal om
studiernas innehåll med handledare, lärare, assistententer eller liknande får inte ske
under avstängningsperioden.  Studenten får inte heller använda
universitetsbiblioteket. Studentens tillgång till Universitetskontot spärras också under
perioden, vilket inkluderar tillgång till bl.a. Mondo. Student som beviljats särskilt
pedagogiskt stöd ska inte få tillgång till stödåtgärderna, inte heller Studie- och
språkverkstaden. Dock får studenten vända sig till Studenthälsan under
avstängningen. Vi kommer också att låta studenterna få kontakt med
studievägledningen under avstängningsperioden, för att kunna planera upplägget för
studierna när avstängningsperioden tar slut.
 
Och det händer att studenter blir avstängda, även om du kanske inte hört talas om
det eftersom den avstängda studenten bara försvinner och inte berättar om det. Vi
kommer därför att i det här nyhetsbrevet (och de kommande) berätta om de
avstängningar som skett. Eftersom vi verkligen inte vill göra livet svårare för de
avstängda studenterna är redogörelserna nedan anonymiserade och suddade i
informationen, men vi tänker att det för dig som student kan vara bra att veta vad en
del handlingar kan leda till. Det här är de fall som disciplinnämnden beslutat om
hittills under 2018:
 

En student hade med sig mobiltelefon på salstentan. För detta blev hen
avstängd i en månad. Diskussionen gällde inte om studenten faktiskt HADE
använt telefonen eller inte - det räckte med att alls ha med den.
 
En student som hade med sig mobiltelefon på en salstenta och blev avstängd i
en månad.

https://www.su.se/utbildning/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden/seminarier-och-f%C3%B6rel%C3%A4sningar/studieteknik/lunchf%C3%B6rel%C3%A4sning-vetenskapliga-artiklar-och-rapporter-s%C3%A5-l%C3%A4ser-du-dem-1.337455
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https://www.su.se/utbildning/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden/seminarier-och-f%C3%B6rel%C3%A4sningar/studieteknik/lunchf%C3%B6rel%C3%A4sning-vetenskapliga-artiklar-och-rapporter-s%C3%A5-l%C3%A4ser-du-dem-1.337455
https://su.graduateland.com/sv/events


 
En student som hade med sig mobiltelefon på salstentan. Enligt studenten
tittade hen aldrig på den utan tog bara upp den för att stänga av den när den
ringde. Ändå räknas den medhavda mobilen ändå som ett möjligt avsiktligt
vilseledande. Dock fanns speciella omständigheter i det här fallet (en sjuk
anhörig som vid disciplinnämndssammanträdet var med och berättade om
bakgrunden till händelsen) som gjorde att disciplinnämnden i det här fallet
stannade vid att ge studenten en varning.
 
En student som ändrat i en tenta som lämnats ut efter examination och sedan
hävdade att läraren hade rättat fel. Dock hade kursadministratören en kopia av
den ursprungliga tentan, så istället för få omrättning blev studenten avstängd i
tre månader.
 
En student som i sin hemtenta tagit in delar från en tenta hen skrivit tidigare,
plus även tagit med delar från text hen hittat på internet. Studenten sade att
hen hade inspirerats av sin tidigare text och även använt sig av samma
litteratur som tidigare. Dock betraktades det som plagiat av disciplinnämnden
och blev avstängd från studier i tre månader.
 
En student som lämnat in en examinationsuppgift som till delar var plagierade
från en annan students tidigare inlämnade examinationsuppgift. Studenten blev
avstängd i tre månader.

Vi kommer i framtiden att informera om aktuella fall som gått till disciplinnämnden.
Som sagt vill vi inte hänga ut någon, men det är viktigt att studenter känner till det
här.
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Socialt arbete och socialpolitik

Centralförbundet för Socialt Arbete bjuder in till konferens i anslutning
till World Social Work Day. Den äger alltid rum den 3:e tisdagen i mars
månad världen över och vill lämna viktiga budskap till regeringar,
myndigheter och omgivningen om det sociala arbetets betydelse och
vikten av social rättvisa och mänskliga rättigheter. 

I Sverige har det sociala arbetet växt fram i nära anknytning till socialpolitiken och
dessa band är viktiga att upprätthålla i dagens samhälle om vi ska lösa de sociala
problem vi står inför. Vid konferensen medverkar bland andra kapitelförfattare i CSA:s
nyutgivna bok Socialt arbete och socialpolitik – om Centralförbundet för socialt arbete
och dess betydelse. Alla deltagare får ett ex av boken. 
 
Ur programmet:

Bostadslöshet som socialt problem
Kriminalitet som socialt problem
Den sociala barnavården
Utbildning inom socialt arbete

Bland föreläsarna kan nämnas Gunvor Andersson, professor i socialt arbete, Linda
Lindblom, Brottsförebyggande rådet, Roger Qvarsell, idéhistoriker, Hans Swärd,
professor i socialt arbete och Kerstin Thörn, universitetslektor i idéhistoria.
Moderator: Josefine Johansson, Akademikerförbundet SSR Välkommen
 
Direkt i anslutning till konferensen
bjuds det på mingel med snittar
kl 17:00 - 18:00.
 
Välkommen med din anmälan senast den 6 mars. Platsen
kan överlåtas. Bokad men ej utnyttjad plats debiteras 500
kr. Vid frågor info@csa.se.
 
Datum: 20 mars 2018
Tid: 13:00-17:00
Plats: Wenner-Gren Center,
Sveavägen 166, Stockholm.
Lokal: Axel Wennergren
Anmäl dig här: https://goo.gl/Z6921X
Sista anmälningsdag: 6 mars 2018
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Inbjudan till plattform för hållbarhetsarbete

Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd
olika områden som alla kopplar till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.
För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika
sektorer.

21 mars: Plattform för samarbete och nätverkande 
 
Vi vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och
framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella
sektorn och vi ser gärna att du medverkar. Vid detta premiärtillfälle av universitetets
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hållbarhetsforum har vi valt att fokusera på temat Framtidens energi och resurser.
 
Program för ett öppet event i Aula Magna

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer sökes till Hässelby
 
Vill Du vara med och göra skillnad för ett barn? I Hässelby finns många barn i behov
av kontaktfamilj och kontaktperson. Vi som arbetar i kontaktverksamheten i
socialtjänsten har många barn i kö men väldigt få uppdragstagare att matcha med
barnen. Att vara kontaktfamilj innebär att man tar emot ett eller två barn i sitt hem
ungefär en helg per månad. Med ”familj” menar vi även dig som lever ensam, är
ensamstående med barn eller lever i en samkönad relation. Det är en liten insats som
har stor betydelse!
 
Som kontaktperson träffar man ett barn eller en ungdom ungefär en gång i veckan
och hittar på en aktivitet ihop samt fungerar som samtalsstöd och medmänniska. I
båda uppdragen utgår arvode och omkostnadsersättning.
 
Hör gärna av dig om du skulle vara intresserad av att ta uppdrag eller sprid ordet
bland era nära och kära!
 
Kontaktsekreterare Therese Persson: 08-508 05 346 / therese.persson@stockholm.se

Kriminalvården i Stockholms län söker sommarvikarier
 
Obs. sista ansökningsdag 18 februari
 
Som kriminalvårdare ingår du i ett arbetslag vid Kriminalvårdens anstalter och häkten
och du är den som har den dagliga kontakten med våra klienter. Du bidrar aktivt till
att upprätthålla en god säkerhetskultur och ett gott samarbetsklimat. 
 
Arbetsuppgifterna är rutinbaserade men mångfacetterade och innebär bland annat
bevakning, dokumentation, visitations- och säkerhetsarbete samt frigivningsplanering
och samtals-/motivationsarbete. Arbetets inriktning ser olika ut beroende på om du
arbetar inom häkte eller anstalt samt anstaltens säkerhetsklass. 
 
Arbetet kan kräva att du vid vissa tillfällen måste agera fysiskt.

Timvikarier sökes till beställarenheten för äldreomsorgen i Enskede-Årsta-
Vantör
 
Hej Socionomer och framtida socionomer!
 
Vi på Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning inom äldreomsorgen söker flera
timvikarier till beställarenheten inför sommaren 2018. Vi är en stor arbetsgrupp på 43
personer, som består av biståndshandläggare, metodstödjare, enhets- och biträdande
chefer samt administration med ett gott arbetsklimat. Vi har en god representation av
båda könen på enheten. Det finns både fackliga representanter och flera
skyddsombud på enheten. Vi befinner oss vid Palmfeltsvägen 1C i Globen-området.
Närhet till större kollektivförbindelser, butiker och restauranger. Finns även tillgång till
gym, elbilar och cyklar att låna i förvaltningshuset. Hos oss får du härliga kollegor
som har roligt på jobbet och som står inför en organisationsförändring där vi är
indelade i olika funktioner för att skapa en bättre hanterbarhet och säkerställa att vi
uppfyller vårt uppdrag samt våra mål. En mottagningsgrupp, en SIP-grupp
(vårdplanerare), en utredningsgrupp samt en administrationsgrupp.  
 
En biståndshandläggares huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda och bedöma
ansökningar inkomna från äldre som kan ha behov av stöd från hemtjänst,
dagverksamhet, särskilda boenden med mera. Beslut fattas huvudsakligen utifrån
socialtjänstlagen 4 kap 1 §.
 
Krav på att man är socionom eller socionomstudent med pågående eller gjord praktik.
Gärna även erfarenhet av myndighetsutövning, men inget krav. Krav på att du kan
komma in och arbeta under våren för introduktion. Om du är intresserad, bifoga
gärna CV och eventuellt en kort beskrivning av dig själv i mejlet till vald biträdande
enhetschef.. Ni kan även ta kontakt med facklig rep. eller skyddsombud med frågor.
 
Madelene Johansson och Charlotta Jogestrand
Biträdande enhetschef
Beställarenheten ÄO
E-post: madelene.g.johansson@stockholm.se och charlotta.jogestrand@stockholm.se
 
Daniel Knudsen
Facklig representant Saco/SSR och Skyddsombud
Beställarenheten ÄO
E-post: daniel.knudsen@stockholm.se
 
Ingela Kvist
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Facklig representant Vision och Skyddsombud
Beställarenheten ÄO
E-post: ingela.kvist@stockholm.se
 
Annonsen gäller t o m 2018-03-15

ÖVRIGT

Sidospår: Artikel om hur välfärden presenteras i olika sammanhang
 
Granskande journalistik och reality-tv visar helt skilda bilder av välfärden. I den
granskande journalistiken är lösningen myndighetspersoner som skärper till sig. I
dokusåpan är lösningen välgörare som ger och utsatta som tar emot, lyssnar, lär och
lyder. Två medieformat, två välfärdsideologiska mönster.

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 till info@socarb.su.se
Redaktör: Sanna Tielman

Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet
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