
Breven duggar tätt nu, men det kom en
del i sista minuten som behöver komma 
ut. Men oroas icke, vi kommer inte att
börja spamma er. 
 
Bilden har ingenting med nånting att
göra, bortsett från att det kanske är
dags för mindre snö och mera vår nu?

KONFERENS  

Tobaksfria barn och unga

"Psykologer mot tobak"
anordnar konferens om barn/unga och
tobak den 8 maj. Sista anmälningsdag 1
april. Se bilaga för mer information 

TJÄNSTER  

CAN söker extrapersonal

Centralförbundet för
Alkohol- och Narkotikaupplysning söker
extrapersonal till datainsamling och
scanning för vårens nationella
drogvaneundersökning bland skolelever.
Se bilaga för mer information.

TJÄNSTER  

Socialassistent barn- och
ungdomsenheten

Vi söker en socionomstudent
från termin 6 eller 7 som vill arbeta
extra som socialassistent hos oss på
Barn-och ungdomsenheten på Ekerö.
Vid intresse eller frågor får studenterna
gärna kontakta vår biträdande
enhetschef Kelley Loveland på

UTBILDNING  

Nominera till Årets lärare - ett
pris för bra undervisning

Det är dags att utse årets
lärare. Har du en bra lärare som borde
uppmärksammas för sin engagerande
undervisning? I så fall vill vi att du
nominerar hen till årets pedagogiska
pris. Läs mer

8 mars 2019     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Litet sista-minuten-info

Inbjudan till föreläsning om offer i DR Kongo. 
 
Välkommen på bokrelease. Georges Mirindi, student på socionomprogrammets termin
4,  har nyligen gett ut boken ”La mort de LD Kabila, ne nie pas c’était bien
toi”. (översatt: ”L.D.Kabilas död, neka inte det var minsann du”)
 
Boken handlar om omständigheterna kring L.D.Kabilas död år 2001 och allt som
hemlighållits sedan dess av Joseph Kabilas regimen.
 
Författaren Georges Mirindi är ett direkt vittne, en överlevande av tortyr och
avrättningar med politiska ändamål i Kongo. Han ska berätta om boken, hans
olyckliga erfarenheter- och upplevelser och belysa offers situation i Kongo.
 
Föreläsningen är på franska och tolkas till engelska. Frågor och samtal även på
svenska.
 
Tid: lördagen den 9 mars 2019, kl.13-15
Plats: ABF-Stockholm, Sveavägen 41, Hedénsalen våning 4
Arrangörer:
Föreningen Kongo Moko i samarbete med ABF-Stockhol
Mera information:
George Mirindi: Tel 0708885824. E-Mail:georgemirindi@yahoo.fr
Kongo Moko: Tel 0765586918. E-Mail:kongomoko@gmail.com
 
Boken kan beställas här: www.Amazon.fr eller www.Amazon.com
 
Kongo-Moko är en förening som arbetar för att främja mänskliga rättigheter och
demokrati i Kongo.

https://www.su.se/om-oss/priser-utm%C3%A4rkelser/pedagogiska-priset/vem-vill-du-se-som-%C3%A5rets-l%C3%A4rare-2019-1.309507
http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=4245&e=[email]&r=[field1]&h=3D622286DB975FB7B4BCD292946795DA


08-12457354 eller på
Kelley.loveland@ekero.se. Se bilaga för
mer information

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
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