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Ett kryss för mycket
Hej i vinterkylan,

Vår fastighetsägare har sagt att de ska ordna värmen i aulan,
så vi hoppas verkligen att det snart blir bättre. En stackars
student mailade förra veckan och berättade att det bara var
13 grader varmt. Det förstår ju vem som helst att det inte går
att jobba på något vettigt sätt då om man måste sitta stilla.
Värmen (eller bristen därpå) har dock varit ett återkommande
problem och det finns även en del köldhål uppe bland
tjänsterummen. Vi suckar och tar på oss ytterkläderna.

Ett annat bekymmer som vi helt nyligen blivit varse är att det
förekommer att studenter som går på obligatoriska seminarier
skriver upp icke-närvarande kursares namn på närvarolistan.

Det här är allvarligt på mer än ett sätt. Framförallt är det allvarligt i de lägen då
seminariet (som ju är en examinationsuppgift) är inlagt för att kursdeltagarna ska
uppnå något visst lärandemål som inte nås på något annat sätt. Om man inte är med
så missar man ju ett nödvändigt inslag på kursen; kanske något som framtida klienter
skulle haft nytta av att man känt till. Men det är också allvarligt eftersom det innebär
ett avsiktligt vilseledande vid examination - något som kan hamna i disciplinnämnden.
Både för den som skrev upp namnet och för den som inte var där, men alltså låtsades
som att hen var där.

Vi ska jobba vidare med det här på olika sätt. Dels ska försöka hitta andra sätt att håll
koll på genomförda seminarier än påskrivna namnlistor som skickas runt. Dels ska vi
se om det kan vara fruktbart att se över vilka seminarier som faktiskt MÅSTE vara
obligatoriska (t.ex. för att de täcker in något lärandemål eller för att de behövs för att
kursdeltagarna ska få med sig förutsättningar för något som händer senare under
kursen) och hoppa över närvarokravet på andra. 

Ni får gärna också hojta till varandra om ni ser att någon skriver upp någon annan -
det är icke-okej på SÅ många plan. (Hörde i höstas talas om en student som skrivit
upp en annan students namn utan att den frånvarande kände till det. Av den första
studentens missriktade snällhet hamnade båda i disciplinnämnden. Mindre kul.)
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Mondo
 
Det har som ni säkert märkt varit problem med Mondo igår och idag. Driftstörningen i
Mondo har visat sig bero på ett fel i Ladok. Ladok-driften arbetar på en lösning som
beräknas kunna driftsättas på tisdag morgon, 6 mars. Så länge felet i Ladok kvarstår
kommer Mondo att vara nerstängt.
 
Mondo is temporarily out of order because of a problem with Ladok. Ladok is working
on a solution that will be released on Tuesday March 6. As long as the problem with
Ladok remains Mondo will be down.
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Kalendarium
Ett kalendarium med flera användbara föreläsningar, seminarier och
workhops hittar du här: https://www.socarb.su.se/om-oss/evenemang

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Hur är det att jobba som socionomkonsult?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som
socionomkonsult? I så fall kan du läsa mer här:
http://storynews.se/med-e-quality-far-du-fler-uppdrag-
och-mer-tid-till-det-sociala-arbetet/ Nu på måndag har de
också en live-chatt där man kan ställa frågor.
 
De har också öppet hus den åttonde mars. Det är gratis, men
du behöver förhandsanmäla dig. Mer info om det hittar du
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här: http://www.e-quality.se/anmalan-oppet-hus/?utm_source=Storymedia

Nyfiken socionom för jobb i sommar och lite i vår.
Om du är socionom, eller i slutet av din utbildning, och har tid
att jobba i sommar samt vill komma in i ett roligt arbete i ett
trevligt gäng hör av dig till oss!
 
Vi behöver förstärka vårt team först och främst över
sommaren men ser gärna att du kan börja jobba lite redan
under våren. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med oss
andra arbeta med våra familjehem, du behöver gilla att träffa

och ta kontakt med nya människor men också var villig att hugga i med både stort
och smått.
 
Vi tänker att du ser att relationsskapande är en viktig del i ett kvalitetsmedvetet
arbete med jour och familjehem. VI behöver dig som är kvicktänkt, flexibel, nyfiken
och som gärna jobbar med att göra snabba och kvalitativa bedömningar. Vi ser det
som önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med socialt arbete med barn och
ungdomar, gärna med familjehem och placerade barn.
 
Det kan finnas möjlighet till fortsatt jobb till hösten. Det är ett plus om du har körkort.
 
Mejla din ansökan till jobb@rekon.se eller ring 08- 673 40 50 och fråga efter Ingrid
Österberg.
 
Välkommen med din ansökan!
 
Margareta Ekenstam
verksamhetsutvecklare
 
 
Ps. Du kan läsa mer om oss på www.rekon.se DS.
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Föreningen Storasyster söker volontärer!
Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och
religiöst obunden ideell organisation som arbetar med att
stötta människor som har blivit utsatta för sexuella

övergrepp.
 
Du som ansöker till att bli volontär hos oss ska vara över 20 år, engagerad, feminist
och vilja arbeta för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Föreningen Storasyster
arbetar för mångfald och ser gärna en bredd i sökandes ursprung, kön, sexualitet och
funktion. Du behöver inte vara bosatt i Stockholm för att engagera dig i
verksamheten – vi söker volontärer från hela landet.
 
Som volontär kan du:
– Bemanna vår mejljour
– Bemanna vår chattjour
– Vara chattsyster/chattbror
– Vara medföljande syster/bror
– Hjälpa till med grafisk formgivning
– Bemanna våra sociala medier
– Delta vid evenemang, manifestationer och demonstrationer
 
Sista ansökningsdagen är 12 mars. Gå in på vår hemsida för att läsa mer om
uppdraget och hur du ansöker:  http://www.foreningenstorasyster.se/wordpress
/nu-soker-vi-nya-volontarer-3/
 
Vi ser fram emot din ansökan! Tillsammans är vi starka.

Inbjudan till sommarskola – Om funktionshinder och mänskliga rättigheter
 
Den 21-24 augusti 2018 arrangeras för andra året en sommarskola med fokus på
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arrangör är
projektet Från snack till verkstad i samarbete med Raoul Wallenberg Institutet. 
 
På sommarskolan kommer du att få lyssna till de några av de främsta svenska och
internationella experterna och forskarna inom området. Sommarskolan innehåller
både föreläsningar och interaktiva workshops. 
 
Ur kursinnehållet: 
• Hur ska rättigheterna i konventionen bli verklighet? 
• Hur delaktiga är personer med funktionsnedsättning i Sverige och i andra länder? 
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• Universell utformning som en mänsklig rättighet
 
Vem kan delta? 
Kursen vänder sig främst till studenter som läst minst fyra terminer på juristlinjen,
mänskliga rättigheter eller samhällsvetenskapliga ämnen samt doktorander som
forskar om funktionshinder eller mänskliga rättigheter. Även jurister som gör
notarietjänstgöring är välkomna att söka. Vi ser särskilt positivt på sökanden med
egen funktionsnedsättning. 
 
Vad kostar det? 
Sommarskolan är kostnadsfri för dig som blir antagen men resekostnader till
utbildningen ingår inte. Antalet platser är begränsat. Det kommer att finnas viss
möjlighet för seniora forskare att delta i sommarskolan till självkostnadspris. Mejla
lars.lindberg@funktionsratt.se för att få mer information.
 
Ansökan 
Fyll i formuläret på funktionsrattskonventionen.se/sommarskolan. Sista
ansökningsdag är den 15 april 2018.
 
För mer information
Kontakta projektledaren Lars Lindberg: lars.lindberg@funktionsratt.se

Bok- och musiktips
 
Det kom ett mail från en socionom som skriver böcker och musik, Lasse Mattila.
Framförallt är han intresserad av ungas utanförskap och utsatthet. Om du vill läsa och
lyssna kan du göra det här: http://lassemattila.com/

Insamlingsstiftelsen Lex Lotta bjuder in till upprop och
informationsträff med mingel den 8 mars

Sista anmälningsdag 2 mars!
 
Den 8 mars kl 16:00 bjuder Insamlingsstiftelsen Lex Lotta genom stiftare och
ordförande Maria Hallenius Henrysson och Maria Fischer, representant från
stödorganisationen Safe Homes and Care, in till upprop och informationsträff.
Insamlingsstiftelsen Lex Lotta informerar om sitt arbete, aktiviteter och bjuder in olika
aktörer till engagemang och samverkan mot våld i nära relationer. Information om
den nya institutionen i Kapstaden, Lotta Rudholm Women & Child Center som byggs
av Socionomer Utan Gränser.
 
Syfte med informations och pressträff är berätta om hur Lex Lotta genom sitt arbete
vill få samhällets olika funktioner att samverka för att inga fler kvinnor ska behöva dö
i sina våldsutövares händer.
 
Det som hände Lotta Rudholm och hennes medsystrar ska inte behöva hända och Lex
Lotta har skapats för att genom sitt arbete motverka att det händer igen.
 
Lex Lotta vill i samarbete med lagstiftare, rättsväsendet, myndighetsutövare,
utbildningsanordnare, vårdgivare och andra som är en del av de våldsutsattas
skyddsnät, direkt eller indirekt, skapa en nollvision för det dödliga våldet.
 
Genom ökad kunskap och anpassad lagstiftning för hur de olika delarna kan samverka
på bästa sätt kan nollvisionen om det dödliga våldet uppnås.
 
Lex Lotta vill också bjuda in privatpersoner och företag att sponsra arbetet som på
stor del drivs på ideell basis. Sponsorer får använda Lex Lottas logga på sin hemsida,
får möjlighet att ha sin logga på Lex Lottas sponsor-wall samt får löpande information
om hur arbetet fortlöper.
 
För mer information se www.socionomerutangranser.se
 
Varmt välkomna till Designkontoret Silver på Kungsgatan 55 i Stockholm Om svar
anhålles senast fredagen den 2 mars till info@lexlotta.se

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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