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Såhär en bit in på hösten...
Nu har det gått några veckor in på terminen och de flesta har
hunnit med de obligatoriska inslagen: Kursregistreringar,
Mondo-avstängningar, panik-jag-hittar-inte-kurslitteraturenmorgnar, förkylningar, föreläsningar och annat som förgyller
allas vår tillvaro.
En del av studenterna, de som nu går på termin 1, har
dessutom fått stifta bekantskap med systemet som ska
ersätta Mondo: Athena. Än så länge verkar det fungera rätt
bra, även om allt inte riktigt är på plats ännu. Men vi kommer att kämpa på där under
hösten, så att fler av institutionens studenter och lärare ska kunna njuta av frukterna
i vår.
Något annat som är på gång är disciplinärenden. Hittills under terminen har två
studenter blivit avstängda på grund av plagiat. Den ena hade direktöversatt en artikel
till svenska och presenterade den som sitt tentasvar, och den andra hade klippt in en
tidigare students reflektioner i sin egen examinationsuppgiftstext. Så himla tråkigt.
Apropå det så fick institutionen medel från rektor för att utveckla pedagogiska verktyg
för att underlätta för studenterna i deras skrivande och för att minska mängden
plagieringar. De som jobbar med det är tre lärare och ett par studenter
(amanuenserna*, för att vara exakt). Mer rapporter från projektet kommer senare,
men vi tycker att det är hemskt roligt att få utveckla det. Hör av dig om du har tankar
till projektet!
_________________
* En amanuens är en student som arbetar med administrativa uppgifter. Vi har just nu
två amanuenser, Malin Södergren och Katarina Kristiansson. Vi är MYCKET glada för
att de finns.

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 (eller via Athena).
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. (Att det första inte kom förrän nu beror på ett envist förkylningsvirus).
Institutionens hemsida (www.socarb.su.se). Här finns information om allt möjligt.
Stödsystem för studenter, information om kurser, om institutionens forskning,
kontaktinformation m.m.
I kalendariet lägger vi upp aktuella händelser vid universitetet, som intressanta
föreläsningar, studietekniksundervisning, språkverkstadens evenemang m.m. Där kan
du hålla dig à jour med vad som är på gång på institutionen. Det hittar du här
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/

Kursplaner och litteraturlistor
Vi har satt upp en ny sida med information om institutionens olika kurser, som vi
hoppas ska vara ett lättöverskådligt redskap för studenter och lärare. Här hittar du
kursplaner och litteraturlistor.
För grundutbildningen: HÄR

För kurser på avancerad nivå: HÄR

Examensarbete eller uppsats? Nästa utlysning om Minor Field Studies
stipendium öppnar snart!
Ansökningsperiod: 17 oktober – 31 oktober 2018
Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram som riktar sig till
studenter på kandidat-, magister- och masternivå inom alla ämnesområden. Under
minst 8 sammanhängande veckor befinner sig studenten i ett låg- eller medel-inkomst
land och samlar in underlag för sin uppsats eller examensarbete med frågor som har
betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i
värdlandet. Studenten tilldelas ett stipendium på 27 000 kr.
Mer information:
Svenska: su.se/mfs
Engelska: su.se/english/mfs
Frågor? Kontakta Studentavdelningen på mfs@su.se

HÄNDER PÅ UNIVERSITETET
Tips om talsyntes - Claroread
Alla studenter vid Stockholms universitet kan gratis ladda ner talsyntesen Claroread
som på en mängd språk läser digital text. Talsyntesen är ett utmärkt studieverktyg vid
studier i främmande språk, för att korrekturlyssna på sin egen text före inlämning.
Den används också av många till att lyssna på kursmaterial i digital form, t.ex.
artiklar och kompendier. Läs mer om talsyntes - Claroread på denna länk

Studentavdelningen rekryterar studentambassadörer
Studentambassadörerna är en viktig del i universitetets rekryteringsarbete, som
representanter för universitetet och förebilder för gymnasieelever. Det är ett flexibelt
och meriterande extrajobb som går utmärkt att kombinera med studier.
Vi söker den som:
är student vid Stockholms universitet (kurs eller program) och har minst ett år
kvar av sina studier
är social, ansvarstagande och tycker om att prata inför stora grupper
brinner för sin utbildning och vill inspirera andra att studera vidare
talar och förstår svenska på modersmålsnivå.
Sista ansökningsdag är 16 november. Mer information på: su.se/studentambassador

Snabbhandledning om skrivande sista tisdagen varje månad
Har du något du bara måste få svar på för att kunna fortsätta skriva? Är du osäker på
om du hittat den akademiska stilen i din text? Kom på snabbhandledning! Vi ses i
biblioteket, kl. 14-15, då kan du också passa på att fråga bibliotekarierna på plats om
sökstrategier om du önskar.
En snabbhandledning varar omkring 15 minuter. Välj gärna ut en fråga som du undrar
över, eller del i din text som du vill utveckla. Du behöver inte skicka in någon text i
förväg, men ha gärna med dig texten utskriven på papper. Snabbhandledning kan du
få både på svenska och engelska. Passa också på att fråga bibliotekarierna på plats
om sökstrategier medan du ändå är där.
Tid: Sista tisdagen varje månad, kl. 14-15 (start 25 september)
Plats: Vid infodisken i Frescatibiblioteket
Anmälan: Ingen föranmälan krävs - välkommen!
Tips! Samtidigt som du kan få snabbhandledning i biblioteket kan du få

snabbhandledning på Studie- och språkverkstaden. Läs mer om snabbhandledning på
drop-in.

DIVERSE UTANFÖR HUSET
Debatt: Legalisering av cannabis
Bör legalisering av drogen cannabis genomföras i Sverige?
Det är en fråga som engagerar många. På Skyddsvärnets
seminarium fredagen den 9 november diskuteras legalisering
av drogen där medverkande argumenterar för och emot.
Under seminariet pratar Wally Johnson från AKC (Avkriminalisera Cannabis) samt
Kerstin Käll, psykiater och överläkare, Beroendemottagningen, Psykiatriska kliniken,
Universitetssjukhuset, Linköping.
Ev. fler föreläsare och moderator släpps inom kort. Du kan redan nu boka din plats
kostnadsfritt.
När: 9 november kl.13-16
Var: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Kostnad: Gratis
Anmälan: seminarium@skyddsvarnet.se eller fyll i formuläret på
nätet: http://www.skyddsvarnet.se/seminarie/legalisering-av-cannabis/

Följ med i vårt arbete med ungdomar i missbruk och kriminalitet!
Välkommen på studiebesök!
Socialtjänsten Barn och Ungdom i Södertälje bjuder in
socionomstudenter från alla terminer till studiebesök den 29
november. 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!

TJÄNSTER OCH UPPDRAG
Mer läslust i Rinkeby
Till hösten kommer socialtjänsten i Rinkeby via Familjens hus, i samarbete med
biblioteket att prova en ny förebyggande serviceaktivitet riktat till barn 7 – 12 år.
Syftet är att öka ”lustläsandet” för att stärka läsförmågan och därigenom
möjligheterna att klara skolarbetet och höja skolresultaten. Metoden har använts
riktat till familjehemsplacerade barn inom Skolfam och kallas ”paired reading” och har
visat sig vara framgångsrik. Barn kommer att erbjudas att tillsammans med en vuxen
sk. ”tutor” läsa två ggr/vecka under en skoltermin på biblioteket.
Föräldrar involveras genom information och föreläsningar. Arbetet kommer att pågå
under tre läsår med start nu i höst.
Vi söker därför ”tutors”, unga vuxna som vill vara ”läskompis” och förebild för de barn
som erbjuds detta. Vi hoppas och tror att socionomstudenter kan ha ett intresse av
detta arbete som ska starta i början av september och vill gärna komma i kontakt
med dem.
Vi söker därför studenter som talar och skriver bra svenska och som vill avsätta minst
två tillfällen i veckan á 1,5 timme under en termin.
Sökanden ska lämna utdrag ur polisregistret och anställs därefter av
kontaktsekreterare med timersättning.

Eva-Britt ”Evis” Leander, Projektledare
Socialförvaltningen
Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor
Kompetenscenter barn och unga
Besöksadress: Munkforsplan 37,plan 6
Postadress: Box 44
123 21 Farsta
Tlefon: +46 8 508 25 450
Mobiltelefon: +46 76 12 25 450
E-post: eva-britt.leander@stockholm.se
Läs mer om projektet

Behandlingsassistent sökes
Socialtjänstavdelningen, Boende och behandlingsenheten,
Västberga boende Stockholm växer som aldrig förr. Våra
ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och
forma morgondagens Stockholm.
Beskrivning
Västberga Boende är ett stödboende med drogtolerans och riktar sig till hemlösa män
med missbruks och/eller psykiska problem. Verksamheten har 70 platser.
Arbetsuppgifter
Du ska stödja och motivera de boende i att upprätthålla en fungerande kontakt
med socialtjänst, sjukvård, psykiatri etc.
Stödsamtal och kontakt med uppdragsgivare samt olika samarbetspartners
Arbetet kan stundtals vara tungt även fysiskt
Kök och städuppgifter förekommer
Kvalifikationer
God journalföring
Gärna språkkunskaper
Övrigt
Du bör vara över 25 år och har uppnått en personlig mognad.
Anställningsform timanställning
Tillträde Omgående
Löneform Timlön
Sysselsättningsgrad Timavlönad behovsanställd
Ort Hägersten
Kontakt Tony Nilsson 08-50840596 tony.L.nilsson@stockholm.se
Facklig företrädare lowisa.anderzon kommunal 0850825290

Vallentuna kommun söker unga kontaktpersoner!
I Vallentuna kommun finns ett utmärkt sätt att dryga ut
studentkassan, få en inblick i social verksamhet i praktiken och
samtidigt hjälpa en ung medmänniska. Allt det gör du genom att
bli kontaktperson! Några av de saker du kan uppnå för att vara
till stöd för en ung person med olika former av problematik kan
vara:
Att
Att
Att
Att

hen
hen
hen
hen

kommer ut i det sociala livet.
slipper känna sig ensam eller annorlunda.
har någon som hör och ser
har en vän förutom datorn

Uppdragen kan vara av olika omfattning, från några enstaka timmar i månaden till
mer regelbundna träffar. Arvode utgår enligt SKLs riktlinjer beroende på antalet
timmar och även omkostnader för uppdraget ersätts. Hur umgänget ser ut utformar
du till stor del själv i samarbete med kontaktsekreteraren på förvaltningen, det kan
handla om biobesök, promenader, shopping, ja endast fantasin sätter gränser. Det
viktiga är till sist endast att du kan fungera som en mogen individ och vara ett stöd
inom ramen för uppdraget.
Vi i Vallentuna kommun behöver just dig! Det finns många barn som behöver just den
lilla extra som du kan bidra med. Låter det intressant? Tveka inte att kontakta
undertecknad, som idag arbetar som kontaktsekreterare och matchar ihop klienter
och kontaktpersoner utifrån önskemål och behov, så berättar jag mer. Jag lovar att

det är både roligt och intressant.
Memsura Halilovic
Kontaktsekreterare
Tfn: 08-587 848 87
memsura.halilovic@vallentuna.se
Socialförvaltningen
Besök: Torggatan 11
Post: 186 86 Vallentuna
Vxl: 08-587 850 00
sf@vallentuna.se
Vallentuna kommun
www.vallentuna.se

Arbeta extra med skrivhjälp för ensamkommande ungdomar
Vill du skaffa dig erfarenhet och arbeta extra hos
Socialtjänsten i Värmdö Kommun? Vad bra! Vi är i behov av
skrivhjälp hos gruppen för ensamkommande ungdomar.
Arbetet rör sig om 1-2 dagar i veckan och vi ser helst att du läser på Termin 5. Vi
jobbar med att utreda ungdomars sociala situation. Vårt mål är att de ungdomar som
kommer till oss ska få de bästa verktygen för att sedan kunna stå på egna ben. Hos
oss är alltid ungdomarna i centrum, det är för dem som vårt viktiga arbete utgår ifrån.
Vill du vara med och hjälpa till i detta viktiga arbete och dessutom skaffa dig bra
arbetslivserfarenhet redan under studietiden – maila då din ansökan till
frida.mattebo-uriri@varmdo.se!

Det här är ett nyhetsbrev 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

