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Fältkontakt, kursändringar och Albano
Jaha, vad ska man skriva om i nyhetsbrevs-introt då? Vi
kämpar alla på, hoppas att solen och värmen någon gång ska
komma till Sveaplan och önskar att det skulle bli sommarlov.
Sen händer det förstås också en massa andra saker.
Kursplaneändringar ska skickas till institutionsstyrelsen,
litteraturförändringar likaså. Visste ni förresten att för att göra
en ändring för kurser som ska gå vårterminen 2019 så måste
man göra ändringarna redan nu? Det hänger ihop med att all
information ska skickas till LADOK-gruppen (någon central
enhet någonstans som klagar om vi inte gör rätt) så att de
hinner lägga ut informationen på nätet så att blivande studenter kan se den när det är
dags att söka vårens kurser i mitten av terminen. Så om en lärare vill ändra en
examinationsform som studenterna ska göra i maj 2019 så måste hen ha bestämt det
redan nu. Maskineriet går ibland rätt långsamt, men med de krav som finns på
tillgänglighet och förutsebarhet för studenter, så är det så det blir.
Något annat som är på gång är samarbetet vi har med yrkesverksamheter runtom i
Stockholm. Vi håller på att undersöka hur vi kan göra så att studenter mer och
tidigare under utbildningen kommer i kontakt med verksamhetsfältet. Vi har redan
haft ett par möten (ett med socialchefer och ett med VFU-samordnare på fältet) och
nu på måndag är det dags för ett till. Prefekt Lena Hübner är den hos oss som driver
den här frågan och det ska bli spännande att se vad vi kan få till. Vi tror att både
studenter, lärare och verksamheter kommer att gilla det här.
Sedan kan också rapporteras att arbetet med flytten till Albano fortskrider. Nu i
veckan var en av oss från studierektorsgruppen på ett referensgruppsmöte, där vi får
information och har möjlighet att ställa frågor. En trist sak (dock inte oväntad) är att
vi inte längre kommer att ha något eget bibliotek. Å andra sidan kommer vi närmare
huvudbiblioteket på Frescati, plus att vi får många fler studieplatser i nya husen
(inklusive studentpentryn med mikrovågsugnar), så det blir nog bra ändå. De flesta
av er kommer inte att beröras medan ni går socionomprogrammet eftersom flytten är
planerad till höstterminen 2021. Men om du är nyfiken kan du läsa mer här:
https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler/ny-ombyggnation
/albano
Senast jag (Sanna Tielman) promenerade förbi såg det ut som nedan. Lovande, eller
hur?
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Kalendariet
Här hittar du kalendariet för närmaste tiden. Speciellt vill jag göra litet
reklam för en föreläsning om hur du skapar en röd tråd i din text. Det
finns även en mängd andra aktiviteter som riktar sig just till uppsatsskrivande studenter (fast det här med röd tråd kan man ju ha nytta av
även i en helt vanlig hemtenta).

TJÄNSTER OCH UPPDRAG
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 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

Sommarjobb för dig som vill arbeta med barn och deras familjer
Eurenii Minne söker dig som vill arbeta med barn och deras familjer.
Vi är en akut och utredningsinstitution som har öppet dygnet runt, året runt. Vi tar
emot barn mellan 0-12 år och deras föräldrar.
Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten med utredningar och föräldrastöd i de familjer
där oron för barnets situation är hög.
Vi arbetar i team och personalen arbetar skift vilket innebär dag, kvälls och helgpass.
De som arbetar under nattetid har vaken tjänst och arbetar i familjerna på uppdrag av
ansvariga team. Nattarbetet innebär även mottagande av ensamma barn och familjer
som behöver placeras akut hos oss utanför kontorstid. Arbetet hos oss ger dig
erfarenheter som du har användning för i ditt kommande yrkesliv. Arbetet innebär en
hög andel klientkontakt samt dokumentation i olika former.
Vi söker nu sommarvikarie för perioden v 27-33 för både nattjänstgöring och
skiftarbete. Efter sommaren kan du fortsätta att vikariera på timme hos oss.
Du som är intresserad ring eller maila:
Sari Trygg
08 508 43103
sari.trygg@stockholm.se
Helena Andersson
08 508 43 111
aa51226@stockholm.se

Vill du göra skillnad för ett barn eller en ungdom? – Haninge kommun
söker nya uppdragstagare.
Det finns barn och ungdomar som är i behov av en trygg
vuxen utöver sina egna föräldrar.
Haninge kommun söker därför dig/er som är intresserade av
att ta uppdrag som kontaktperson och kontaktfamilj.
Som kontaktperson träffar du den unge regelbundet för att
umgås, ge stöd och vägledning. Som kontaktfamilj tar du
emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden. Meningen är att barnet
ska få vara delaktig i kontaktfamiljens vardagliga liv och intressen. Som
kontaktperson/ kontaktfamilj behöver du ingen särskild utbildning. Det viktiga är att
du har tid, tålamod och engagemang.
Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.
Om du är intresserad av att veta mer om vad uppdragen innebär eller vill göra en
intresseanmälan, tag gärna kontakt med oss via länken eller genom att kontakta,
Birgitta Nordström
birgitta.nordstrom@haninge.se

086068160
Socialsekreterare
Haninge Kommun
Karoline Karlsson
karoline.karlsson@haninge.se
086067686
Socialsekreterare
Haninge Kommun
http://haninge.se/omsorg-och-stod/anhoriga-och-frivilliga/du-som-vill-hjalpa-andra/

ÖVRIGT
Framtidsmässan 2018
Framtidsmässan är ett karriärevent för och om offentlig sektor. Du kan träffa
arbetsgivare, gå på föreläsning om retorik, få tips inför anställningsintervjuer och
mycket annat. Du hittar mer information på deras fb-sida: https://www.facebook.com
/events/404745173307031
Länk till gratisbiljett: https://billetto.se/e/framtidsmassan-2018-biljetter-260965

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
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