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Arbetet för att planera hösten är i full gång
Vintern segar på och kurserna pågår som vanligt. Det känns
just nu som en sådandär mittemellanperiod då inget speciellt
händer. Fast det gör det ju. Snart är det dags för lärarna att
skicka in förslag till kursplaneändringar till
institutionsstyrelsen. Så om det till hösten ska bli ändringar
på tentaformer eller tillägg till kursinnehåll eller annat så är
det redan nu det måste bestämmas. Litteraturändringar
kommer något senare - i april måste lärarna ha lagt fram
förslag på sådana för att det ska komma in på höstens kurser.
Allt sådant bestäms av institutionsstyrelsen, där vi har lärare, studenter och
administratörer som gemensamt bestämmer om alla kursers yttre ramar.
Sedan håller vi också på att förbereda för att i höst ska alla institutionens kurser gå
via Athena. Hittills verkar det ha varit ganska smärtfritt för både studenter och lärare.
På sikt kommer nog undervisningen via Athena bli mer utvecklad - det finns många
intressanta redskap att använda sig av där. Men vi är ju alla barn i början, så nu i
inledningsskedet satsar vi mest på enkla lösningar som vi vet kommer att fungera.
Apropå det så hade lärarna på termin tre och sex terminsmöte igår (på terminsmöten
träffas alla lärare på en viss termin för att prata om hur vi ska arbeta i framtiden) och
då pratade vi bland annat om "flipped classroom", en undervisningsmodell som växt
fram under de senaste åren och troligen snart kommer att dyka upp på
socionomutbildningen. (Här kan intresserade läsa mer) Ett entusiastiskt gäng lärare
tog på sig att grupparbeta om hur vi kan göra. Fortsättning följer.

Favorit i repris
Här kommer en favorit i repris, eftersom vi råkade skicka iväg terminens första
nyhetsbrev till förra terminens mail-lista och vi därigenom missade att få med
informationen till terminens nya socionomstudenter. Sorry.
Såhär får du reda på saker och ting:
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.
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.
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/

HÄNDER PÅ UNIVERSITETET
Har du tagit examen HT2018?
Varmt välkommen på mingel och firande på Samhällsvetenskapliga föreningen, Cafe
Bojan kl 18:00 den 15 mars!
Firandet kostar 80 kr per person och varje examinerad kandidat får ta med sig två

gäster. I priset ingår två glas cava (alk. fria alternativ finns)
samt tilltugg.
Betalning sker på plats, anmälan görs via mail eller formulär https://goo.gl/forms
/Q19gKVZyYQ0Ogvxx2

HÄNDER PÅ STAN
Det händer varje dag
Agera kvinnojour arrangerar en dag av föreläsningar och mingelkväll på temat
sexuellt våld tillsammans med experter och yrkesverksamma. Se bilaga för mer
information och en länk till anmälan. Den 8 mars, så anmäl dig direkt om du vill vara
med.

Vill du vara med i en spännande studie om sociala medier och psykisk
hälsa?
Jag går sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och skriver
just nu mitt examensarbete. Jag söker deltagare som använder sociala medier och
som vill svara på en webbenkät. Det tar ca 20-30 minuter att svara på den och du
deltar anonymt. Ditt deltagande bidrar till forskning!
Länk till enkäten och mer information finns här: https://survey.su.se
/psykologisocialamedier
Dela gärna inlägget och enkäten då jag behöver så många deltagare som möjligt!
Om du har frågor kan du mejla Olivia Jönsson Erliksson på:
olivia.erliksson@gmail.com

SIDA bjuder in till Development Talks
Inbjudan till Sidas Development Talks med temat funktionsnedsättning i biståndet är
nu öppen för anmälan. Seminariet kommer att hållas torsdagen den 28 mars på i
Sidas lokaler på Vallhallavägen i Stockholm och kommer att vara på svenska denna
gång, vilket är ett undantag. Jag hoppas att ni tycker att det är ett lika viktigt tema
som vi gör!
Vi har dels en länk till seminariet på vår hemsida, där ni är välkomna att anmäla er:
https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/development-talks/inbjudningar
/funktionsnedsattning-i-bistandet/

Framtidsverket arbetar för att studenter och nyutexaminerade ska känna till sina
karriärmöjligheter inom offentlig sektor, något som många idag inte känner till så väl.
Därför skapar vi årligen olika nätverksträffar för studenter där de får möjlighet att
träffa offentliga arbetsgivare och veta mer. Den 4 april på Frescati Sports Center är
det nu återigen dags för Framtidsmässan – Sveriges största karriärevent för
och om offentlig sektor!
Framtidsmässan är en heldag där studenter och nyutexaminerade får träffa

arbetsgivare i offentlig sektor från hela landet. Det finns otroligt många
karriärmöjligheter inom kommuner, myndigheter och landsting och detta är ett
perfekt tillfälle att få veta mer. Det behövs rekryteras in en stor mängd personer till
vården och därför är sjuksköterskor och undersköterskor extra efterfrågade utav
arbetsgivarna på mässan! Därför görs en extra inbjudan till era studenter där vi hade
velat ha lite hjälp att sprida informationen till! Arbetsgivare från Stockholmsregionen
med omnejd ser fram emot att få berätta mer om vad de har att erbjuda! I fjol
hämtade över 4000 studenter ut sin biljett och vi ser fram emot ett lika högt tryck i år.
Framtidsmässan arrangeras av Framtidsverket i samarbete med Stockholms
Universitets studentkår och Stockholm stad.
Under dagen bjuds det på underhållning i flera former på Stora Scen! Bland annat
kommer artisten Jireel att hålla en 45 minuter lång spelning i slutet av
dagen. Dessutom medverkarden populära podcasten Alla Våra Ligg som kommer att
berätta mer om orgasmglappet. Utöver dem föreläser även psykologen Katarina Blom
om positiv psykologi, Majblomman om hur en som student kan engagera sig i frågan
om barnfattigdom samt en föreläsning om konkreta tips för CV-skrivande, LinkedIn
och jobbintervjuer. Vi tror på att blanda nytta med nöje för att så många som möjligt
ska känna att det är roligt att besöka Framtidsmässan.

TJÄNSTER OCH UPPDRAG
Norrmalms stadsdelsförvaltning söker sommarvikarier.
Är du intresserad av myndighetsutövning inom äldreomsorgen? Vi på Norrmalms
stadsdelsförvaltning söker vikarierande biståndshandläggare inför sommaren 2019
och en annons kommer att läggas ut under v. 11. På Beställarenheten är vi 29
personer som består av biståndshandläggare, mentor, metodutvecklare, enhetschef
och biträdande enhetschefer. Skyddsombud och fackliga representanter finns på
enheten. Norrmalms stadsdelsförvaltning har sitt huvudkontor på Sankt Eriksgatan
117, med närhet till tunnelbana, pendeltåg, butiker och restauranger. Vi är ett gäng
kollegor som har roligt på jobbet, bland annat genom att våra hälsocoacher och
festkommitté anordnar hälsofrämjande och roliga aktiviteter. Som sommarvikarie
kommer ditt huvuduppdrag vara att ta emot ansökningar, utreda och bedöma behov
av stöd enligt framförallt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen.
Vi söker socionomer eller socionomstudenter som har läst fem terminer eller fler.
Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande. Om du är intresserad får du gärna
medverka på vårt mingel på huvudkontoret den 21 mars kl. 17-18 där vi berättar mer
om vad det innebär att arbeta som biståndshandläggare inom äldreomsorgen.
Vi bjuder på alkoholfri dryck och snacks!
Kontakta mentor Magdalena Andersson för att anmäla dig. Vid frågor om tjänsten,
kontakta biträdande enhetschef Johanna Nauclér.
Magdalena Andersson
Mentor
Beställarenheten Äldreomsorg
Mail: anna.magdalena.andersson@stockholm.se
Johanna Nauclér
Biträdande enhetschef
Beställarenheten Äldreomsorg
Mail: johanna.naucler@stockholm.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

