
9 mars 2018     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Det byråkratiska maskineriet
Just nu arbetar studierektorsgruppen med
bemanningsplanering inför hösten. Det är ett intensivt
pillrande och passande av vilka lärare vi har och vilka kurser
som ska ges. Ibland undrar vi om studenterna ens är i
närheten av att ha en aning om hela det administrativa
maskineri som leder fram till att de har föreläsare framför sig
på kursen, att tentaresultat publiceras, att de hittar

information i kursplaner och på hemsidan, och så vidare. Inte minst handlar arbetet
med maskineriet om att hålla koll på lagar, regler, prejudicerande domar, riktlinjer från
europeiska samarbetsorgan, regeringsbeslut etc. etc. (visste ni förresten att det
kommer ett nytt examensmål in i utbildningen snart? Du kan läsa mer om det här:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/kunskap-om-mans-vald-mot-
kvinnor-obligatoriskt-i-jurist--och-lakarutbildningarna/). Och det gäller inte bara att
hålla kolla på dem, utan de ska också fogas samman och fås att fungera tillsammans,
även när de är motstridiga.
 
Många kan nog tycka att det verkar trist att jobba som byråkrat och maskintekniker,
men vi som gör det tycker nog alla att det är en intressant utmaning. Det kan
verkligen kräva all analytisk och kommunikativ förmåga som går att uppbåda för att
skapa en väg mellan femtioelva styrdokument och den konkreta undervisning som du
möter som student. Om du vill få större insikt i allt det här arbetet kan du engagera
dig i kåren, som en väg för studentinflytande. Någonstans ska man ju börja för att bli
en god byråkrat (vilket i sammanhanget är ALLT annat än ett skällsord).

En rykande färsk filosofie doktor i socialt arbete
Om ni ser den här killen i korridoren kan ni gärna passa på att
gratulera honom till gott arbete. David Pålsson heter han.
Eller "doktor Pålsson" som han säkerligen kommer att bli
kallad några gånger idag.
 
För någon minut sedan kom ett mail från en kollega som
meddelade att betygsnämnden enhälligt godkänt hans
doktorsavhandling. Läs gärna mer om den här:
https://www.socarb.su.se/forskning/aktuellt/disputation-

david-p%C3%A5lsson-1.370960

Konstvisning på svenska

Välkommen att gå en konstvisning på campusområdet Frescati. Vi leds av en
konstguide som visar universitetets konst både utomhus och inomhus. Visningen äger
rum oavsett väder. Vi hoppas att du har möjlighet att delta!

Visning torsdag 22 mars kl. 12.00. Den är ca 75 minuter lång och kostnadsfri, men
anmälan krävs.
 
Samling: Utanför tunnelbanestationen Universitetet.
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Anmäl dig via denna länk.
 
Sista anmälningsdag är 19 mars. Antal platser är begränsat. Om du skulle få förhinder
- meddela oss snarast på alumn@su.se så att vi kan erbjuda din plats till någon
annan.

Guided art tour in English
 
Welcome to join a guided art tour at the Frescati campus. It will be led by an art guide
who will show us artworks both indoors and outdoors. The tour will take place
regardless of the weather. We hope to see you there!

The tour will take place on Tuesday 27 March at 17.00. The tour takes about 75
minutes and is free of charge, but registration is required.
 
Meeting point: Outside the metro station Universitetet.
 
Register at this link.
 
Last day to register is 25 March. The number of participants is limited. If you are
unable to attend, please let us know as soon as possible at alumni@su.se so we can
offer your space to another person.

Deltagare sökes till undersökning om språkinlärning
Har du svenska som modersmål?  Då kan du delta i ett
forskningsprojekt om hur människor lär sig nya språk. 
Undersökningen kan göras enkelt på nätet!  Delta på
https://marahaslam.com/cc/cc.html.

Psykologstudenter söker deltagare till uppsats
Till dig som är förälder och studerande på universitet.
 
Information och förfrågan om deltagande i enkätstudie
Att bli förälder tillhör en av de största händelserna i en
människas liv, tidigare rutiner förändras och som nybliven
förälder möts man av nya utmaningar. En del föräldrar
upplever föräldrastress i samband med föräldraskapet.

Vi vill därför genomföra en enkätstudie med förhoppningen att resultatet kan leda till
ökad förståelse för studerande föräldrars livssituation.
 
Syftet med studien är att undersöka skillnader i skattad upplevelse av föräldrastress
bland studerande föräldrar med barn i åldern 0-3 år.  
 
Studerande vid Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs
universitet, Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet och Malmö universitet
kommer att tillfrågas om deltagande i denna enkätstudie.
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din
medverkan. Enkäten består av 34 flervalsfrågor och beräknas ta 5-10 minuter.
 
Resultatet kommer att sammanställas och redovisas på gruppnivå. Enkäterna kommer
att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen
obehörig kommer kunna ta del av det. Ingen enskild person kommer kunna
identifieras i studien.
 
Resultatet från studien kommer att presenteras i form av en masteruppsats, vårt
examensarbete på psykologprogrammet på Linnéuniversitetet.
 
Vi heter Sabina Alić och Erika Sundberg och läser på psykologprogrammet vid
Linnéuniversitetet i Växjö, Småland. Enkätstudien genomförs inom ramen för en
masteruppsats som ingår i utbildningen.
Om ni undrar något är ni varmt välkomna att kontakta oss via mejl:
sa222tj@student.lnu.se eller es222xw@student.lnu.se.
 
Växjö 2018-01-25
Studerande                                                                                       
Sabina Alić och Erika Sundberg   
                                                                      
                                                                  
Handledare och universitetslektor
Ylva Benderix
ylva.benderix@lnu.se 
 
Studien riktar sig till dig som är studerande och som har barn i åldern 0-3 år. Är du
intresserad av att medverka i studien, kan du följa länken till enkäten här:
https://docs.google.com/forms
/d/1eVf5BpDalR7CelWpI7K0505Mdy54NJEo_AU9wLFBpWs/edit
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HÄNDER NÄSTA VECKA PÅ UNIVERSITETET

14

MAR
 

Öppet hus vid Stockholms universitet
Välkommen på Öppet hus – en dag fylld av information om
universitetets utbildningar och inspiration till dina framtida studier.
Träffa studenter, lärare och studievägledare, ta del av seminarier om
hur det är att studera vid universitetet, gå på prova på-föreläsningar i
olika ämnen och följ med på en guidad tur runt campus.

15

MAR
 

Webbanmälan till hösten 2018 öppnar
Den 15 mars öppnar webbanmälan till höstens kurser och program.
Sista anmälningsdag är den 16 april.

15

MAR  

Seminarium: Öva din svenska grammatik 2 - syftning och
tempus
Vi repeterar verbets tempusformer och att arbeta med tempusharmoni
i studenttexter. Seminariet handlar också om att repetera regler kring
användning av pronomen vid syftning.
Har du ett annat modersmål än svenska? Kom och träna din svenska
grammatik!

19

MAR
 

Föreläsning: Att skriva uppsats
Föreläsningen vänder sig i första hand till dig som ska skriva en
kandidatuppsats (C-uppsats) den här terminen.

19

MAR
 

Fler svenskar till EU:s institutioner!
Tävla med UHR och vinn en resa till Bryssel och Luxemburg i vår!
Den 19 mars kl. 16.00–19.00 kommer Universitets- och högskolerådet
(UHR) till Ekosalen, Stockholms universitet. Vi berättar om EU:s
institutioner och du får träffa en svensk EU-tjänsteperson som berättar
om sitt jobb.

20

MAR
 

Föreläsning: Så sammanfattar du och refererar till källor
Seminariet vänder sig till dig som är osäker på hur du sammanfattar
och refererar till källor i din egen text.

20

MAR
 

Snabbhandledning i akademiskt skrivande och studiestrategier
Har du något du bara måste få svar på för att kunna fortsätta skriva?
Har du glömt bort hur man hänvisar när boken är skriven av flera
författare? Är du osäker på om du hittat den akademiska stilen i din
text? Kom på snabbhandledning!

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Sommarvikarierande biståndshandläggare till Spånga-Tensta
Som biståndshandläggare för äldre ska du handlägga ansökningar, fatta beslut om
insatser enligt socialtjänstlagen och följa upp de insatser som blivit beviljade. I
arbetet ingår samverkan med andra avdelningar inom förvaltningen samt med andra
myndigheter och vårdgivare.
 
Vi söker dig som har:

Socionomexamen eller pågående socionomutbildning (inklusive genomförd
praktik)
Kunskaper om gällande lagstiftning

Erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen äldre är meriterande likaså kunskaper
om Stockholms stads verksamhetssystem Paraplyet.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du tar ansvar för dina
arbetsuppgifter, planerar, strukturerar och driver dina ärenden framåt. Du arbetar bra
med andra människor och kommunicerar på ett tydligt sätt.
 
Fullständig information om tjänsten och hur du söker
den:https://stockholmsstad.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:197387/

Rädda barnen söker samtalsledare för "Ellen & Allan"
Är du en barnrättskämpe? Vill du möta ungdomars tankar och känslor om sitt liv?
Hjälp oss i arbetet mot den kraftigt ökade psykiska ohälsan hos barn och unga. Anmäl
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dig till Rädda barnens utbildningar för samtalsledare i vår!
 
Rädda barnens lokalförening i Solna-Sundbyberg söker nu nya
samtalsledare för projektet "Ellen & Allan".
Dessa kommer att leda samtalsgrupper från hösten 2018.
Utbildningen kommer att ske under en helg och ledas av
erfarna Ellen & Allan samtalsledare. Under utbildningen
kommer du lära dig det du behöver för att starta att hålla
grupper och leda samtal.

 
Samtalsgrupperna vi arrangerar vänder sig till ungdomar i årskurs åtta. Gruppen ses
en gång i veckan under två timmar i tio veckor. Samtalen utgår från teman såsom
rättigheter, vänskap & kärlek, utanförskap, normer, självkänsla/förtroende, familj,
trygghet med mera. Förhållningssättet är öppet. Fokus är på allas lika värde, rätt till
inflytande och åsikter.
 
Utvärderingarna framhåller grupperna som mycket uppskattade bland både deltagare
och ledare.
 
Kravprofil
- dela Rädda barnens syn och värdegrund.
- du ska vara flexibel med tider då samtalsgrupperna oftast kommer vara efter skoltid.
 
Vid intresse eller frågor, maila: lf.Solna-Sundbyberg@medlem.rb.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

Foto: Sanna Tielman, Emil Widstrand
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