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Snart dags att fira de avgående socionomerna
På fredag säger vi hejdå till alla de nya
socionomer som gått här i tre och ett
halvt år. Vi hoppas att riktigt många
kommer - vänner och familj är varmt
välkomna kl.16.30 i aulan, där vi har
ingen mindre än Alexandra Pascalidou
som festtalare. Fast kom en stund
innan, för halv fem stängs dörrarna till
högtiden och då ska alla vara på plats.
Annars är livet som vanligt - fullt av nya
och gamla problem. Athena drar igång
på termin 2 och 4 och just nu håller vi
som bäst på att klura på hur allt ska
göras så smidigt som möjligt.
Sedan har vi återigen några ärenden
som är på väg till disciplinnämnden.
Denna gång fusklappar på tenta. Vi
suckar djupt och tar itu med allt arbete
som sådant här innebär. Men är man
statlig tjänsteman så är man. Nit och
redlighet, ni vet. Sådant är viktigt. Och
vi räknar med att de färdiga
socionomerna bär den fanan med
stolthet och integritet.

Konferens om samtal med barn som är anhöriga
Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder in till en konferens på temat samtal
med barn med utgångspunkt i arbetsmodellen BRA Barns Rätt som Anhöriga.
Konferensen riktar sig till alla som vill bli inspirerade, lära sig mer om samtal med
barn som är anhöriga och BRA modellen. Till exempel praktiker, samordnare eller
ledningsfunktion, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och idéburen sektor. Det
gäller både erksamheter som använder modellen och de som är intresserade av
temat.
BRA-samtal är ett sätt att ge barn och unga 7-18 år möjlighet att uttrycka sitt behov
av information och stöd. Det är ett verktyg för personal att prata med barn som är
anhöriga.
Barn och unga påverkas när en förälder har ett missbrukasproblem, en psykisk
sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller
oväntat avlider. Barn och unga har rätt att uppmärksammas och få möjlighet att
uttrycka sina behov. Barns rätt som anhöriga framgår av hälso och sjukvårdslagen,
socialtjänstlagen och barnkonventionen. Läs mer om BRA här.
Anmälan
Kontakta Åsa Backlund (asa.backlund@socarb.su.se) för en gratis plats på
konferensen, senast den 21 januari.
Eller Via denna länk på allmannabarnhuset.se under fliken konferenser & utbildningar,
anmäl senast 21 januari.
Deltagaravgift för betalande deltagare
1450 kr ex. moms
Plats
Lustikulla & event, Liljeholmsvägen 18
Konferensansvariga
Åsa Lundström Mattsson, projektledare,
BRA-Barns Rätt som Anhöriga
0735-33 25 53,
asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se
Läs mer här

SÅNT SOM HÄNDER PÅ UNIVERSITETET

Barn, migration och integration
i en utmanande tid
År 2016 påbörjade det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet en
mångvetenskaplig satsning på barn, migration och integration. I samband med
att satsningen går in i ett nytt skede genomförs en konferens där de projektanslutna
forskarna deltar och anordnar samtal, föreläsningar och paneler på teman som deras
forskning berört. Konferensen syftar till att belysa mångvetenskapliga insikter och
reflektioner utifrån satsningens fokus.
Konferensen öppnas av rektor Astrid Söderbergh Widding, tidigare vicerektor,
professor Karin Helander och docent Pernilla Leviner, biträdande föreståndare
för Barnrättscentrum. Därefter följer programpunkter på de teman som listas nedan.
Datum: 29 mars, 2019
Tid: 09.00-16.00
Plats: Högra hörsalen, Aula Magna, Frescativägen 6
Anmälan: Görs via länk i epost-meddelandet. Anmälan ska vara inskickad senast 1
mars.
Vegetarisk lunch och fika serveras för dem som anmält sitt deltagande. Konferensen
hålls på svenska.
I välfärdsstatens utkant – minderåriga unionsmedborgares rätt till
sjukvård. Jur. Dr. Kavot Zillén, Juridiska institutionen.
Ett dömande eller fördömande rättsväsende? – rättssäkerhet för
nyanlända ungdomar. Docent Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen.
Posttraumatisk stress i flyktingfamiljer och konsekvenser för
barn. Med. Dr. Lisa Berg, Institutionen för Folkhälsovetenskap.
Skolan – en möjlig arena för integration. Fil. Dr. och lärarutbildare Sari
Vuorenpää, Institutionen för språkdidaktik.
Idrott och integration – lättare sagt än gjort? Fil. Dr. Erik Lundkvist, Barnoch ungdomsvetenskapliga institutione
Godmanskap för ensamkommande barn – dilemman i det offentligas
ansvar. Fil. Dr. Daniel Hedlund, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Tips på skrivhjälp
Biblioteket gillar att hjälpa till, så nyss kom ett glatt mail från en av bibliotekarierna
som ville att jag skulle tipsa er om det här:
En lång rad guider till allt möjligt
Få drop-in-hjälp med att söka information till din uppsats
Det finns andra som också gillar att hjälpa till, som studie- och språkverkstaden. På
en workshop om studentstöd som en av studierektorerna gic på förra veckan tipsade
de om ett program som heter "Claroread" och som man kan använda för att
korrekturlyssna på sin egen text. Tydligen är det många studenter som har glädje av
det programmet, för att det kan vara lättare ibland att upptäcka skrivmissar om man
får höra dem än om man läser dem. Varför inte testa? Nya program är ju alltid kul
(eh, jag vet att alla inte håller med mig)! Det är gratis för våra studenter. Läs mer

MÄSSOR & UTBILDNING

Medrekmässan 2019

Medrekmässan är en av Sveriges största rekryteringsmässor inom vård och omsorg.
På Medrekmässan kommer du som socionom att ha möjlighet att möta arbetsgivare
som är intresserade av att träffa just dig som student! Genom att besöka
medrekmässan kommer du kunna utforska dina arbetsmöjligheter genom att
nätverka och jämföra ett stort antal utställare under ett och samma tak. Perfekt för
dig som utbildar dig till Socionom och vill få en liten försmak av vad som väntar i
arbetslivet.
Mässan arrangeras på Clarion Hotel Sign den 5/3–2019 och är självklart gratis för
samtliga besökare. Vill du läsa mer om mässan kan du läsa mer här. Du kan även
spana in vårt evenemang på Facebook där vi uppdaterar kontinuerligt om nyheter
kring mässan.

Kostnadsfri utbildningsdag:
Hur möter vi andra?
Lyssna på intressanta föreläsare, träffa kollegor, möta
representanter från olika verksamheter/boenden. Vi bjuder
även på god lunch samt för- och eftermiddagsfika.
Välkommen till Odenplan 7A på en kostnadsfri utbildningdag torsdag den 21 mars.
Anmäl dig här »
Program, plats, sista anmälningsdag hittar du här »
Kom och lyssna till:
Agneta Björck: Samsjuklighet från vaggan till graven
Anneli och Andreas Jäderholm: Mamman som gick ut genom dörren och
försvann!
Göran Larsson: MER MÄNNISKA – i mötet med andra
Varmt välkomna!

TJÄNSTER OCH UPPDRAG
Röda Korset söker kassör
Du behöver inte ha tidigare
kassöruppdrag, men du behöver vara
ansvarsfull och vilja lära dig. Läs mer

Vill du engagera dig för ungdomar, motverka våld och bli en del av en
gemenskap som gör skillnad?

Är du minst 20 år och har lite tid över varje månad? Toppen, då är det dig vi
söker!
SCHYSST! är en nystartad ideell, partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet
inom Kvinnojouren Sigtuna, som främst riktar sig till ungdomar mellan 12-22 år. Vi
bedriver vårt arbete utifrån verksamhetens två delar; stödverksamhet samt utåtriktat
arbete.
Stödverksamhet; Vi erbjuder ungdomar stöd genom vår chatt och mail dit
ungdomar kan vända sig med frågor, funderingar eller olika problem. Vi agerar stöd
men ger inte råd till ungdomarna. Istället arbetar vi för att ungdomarna själva ska
komma fram till egna lösningar på de problem som tas upp med oss genom att ställa
öppna frågor och tillhandahålla olika perspektiv samt hänvisa ungdomen vidare.
Utåtriktad verksamhet: Vi arbetar utåtriktat och kreativt med ungdomar genom att
anordna aktiviteter, temakvällar och diskussionsgrupper, vilket bidrar till att skapa
sammanhang och gemenskap som stärker ungdomarna. Vi arbetar även
våldspreventivt genom att sprida information till olika instanser samt hålla
föreläsningar i skolor kring frågor om exempelvis våld, samtycke, sexuella övergrepp,
porr, normer samt machokultur.
Vill du bli volontär? Ansök här: https://www.volontarbyran.org/schysst/villdu-engagera-dig-ungdomar-blir-volontar-hos-schysst
Har du frågor eller vill veta mer om oss? Tveka inte att maila till
info@schysstungdom.se eller läs mer på vår hemsida www.schysstungdom.se

Agera Kvinnojour söker timanställd
Agera Kvinnojour är en ideell förening som bildades 2014 och
är medlem i riksorganisationen Unizon. Vårt skyddat boende
har plats för sju kvinnor med medföljande barn. Vi erbjuder
också stödsamtal till stödsökande personer via vår
samtalsmottagning. Kvinnojouren har i dagsläget två anställda och cirka 35 volontärer
knutna till verksamheten.
Vi söker nu en timanställd med erfarenhet av att arbeta på en kvinnojour eller
socialtjänst som kan ge praktiskt stöd i boendet. Som person är du lyhörd och ha lätt
att anpassa dig till olika människor och situationer.
Arbetsuppgifter
Praktiskt stöd till kvinnor såsom ansökningar om sekretessmarkering,
skilsmässa, försörjningsstöd och ifyllnad av andra blanketter.
Praktiskt stöd till kvinnor i form av att följa med till läkarbesök, öppna
bankkonto etc.
Pedagogisk barnverksamhet/barnpassning som samtidigt möjliggör för
mammorna att delta i andra aktiviteter.
Utflykter med boende kvinnor och barn
Det kan förekomma praktiskt arbete i boendet såsom ommöblering, målning
etc.
Utföra sedvanliga kontorsuppgifter
Vid behov genomföra strukturerade stödsamtalj
Kvalifikationer
Socionomexamen eller likvärdig utbildning eller studerande socionom eller
likvärdig.
Du ska ha erfarenhet av praktiskt stöd.
Du ska ha goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift.
Du ska ha mycket god datorvana.
Meriterande
Erfarenhet av arbete på kvinnojour eller annan social verksamhet.
Språkkunskaper utöver svenska.
Vi värdesätter förmåga till självständigt arbete och samarbetsförmåga högt.
Övrigt
Varmt välkommen att maila din ansökan till info@agerakvinnojour.se senast den 17
januari 2019! Markera timanställning
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Dina uppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Lön enligt överenskommelse.
Om anställningsvillkor
Innan anställning kommer utdrag ur Polisens belastningsregister att begäras. Vi är
anslutna till Arbetsgivarförbundet IDEA.

Ge hemlösa EU-medborgare en varm natt
Bli frivillig!
Adapost är Röda Korsets härbärge för hemlösa EU-migranter.
Bli frivillig och hjälp oss hålla öppet även under denna vinters
kallaste nätter.
Som frivillig:
Kan du avvara 1-2 nätter/ månad.
Är du aldrig ensam utan arbetar tillsammans med andra volontärer under
kvällen och natten.
Får du genomgå en utbildning och du får tydliga rutiner för hur en kväll och
övernattning går till.
Ska du kunna gå utvilad till skola eller jobb på morgonen.
Intresserad? Hör av dig till adapost@redcross.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
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