
Dagens nyhetsbrev skrivs inne i
Geovetenskapens hus, närmare bestämt
biblioteket. En sjättedel av
studierektorsgruppen är skickad på kurs
i videoproduktion för webben, något
som nog kommer en del av i framtiden.

Just nu känns det som att det
fullkomligen myllrar i universitetets
pedagogiska inspiration. Nya spännande
kurser kommer hela tiden och den
digitala tekniken utvecklas med stor
hastighet. Speciellt spännande blir det
nu med Athena istället för Mondo, där vi
har helt nya möjligheter att utnyttja
den. Vi hoppas kunna använda mer av
tekniken för att kunna avverka tråkigt
rutinarbete, så att vi får mer tid över
det som är det egentligen roliga:
Intressanta diskussioner ansikte mot
ansikte med studenter. 

Glad vår!

Öppen föreläsning om våld mot
barn

Den 10 april föreläser Carolina Överlien
om barn och unga som utsätts för våld
och övergrepp i familjen.  
Läs mer
 
Läs gärna även hennes debattartikel om
att domstolar inte får blunda för barns
rätt att bli hörda. Läs mer

Hudfärg och språk heta frågor
inom äldreomsorgen

Den traditionella bilden av
omsorgspersonal är en vit kvinna. Men
så ser inte verkligheten ut i dag när allt
fler män och kvinnor födda utomlands
jobbar inom äldreomsorgen. Lyssna på
inslaget
 
Läs mer om Palle Storm
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Pedagogisk utveckling på gång

Våra studenter är bäst!

Malin Nordström och Malin Key Södergren vann Socionomens uppsatstävling
2019.
 
Malin Nordström och Malin Key Södergren, studenter på Institutionen för socialt
arbete vann Socionomens uppsatstävling 2019 för sin uppsats "Mångfaldens
interaktion: Skapandet av socialt kapital inom interkulturella relationer". Ett stort
grattis till dem båda! 
 
Läs uppsatsen
 
Läs artikeln i socionomen

Nominera till Årets lärare 2019 – ett pris för bra undervisning

Uppmärksamma en riktigt bra lärare!
 
Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning?
Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser?
 
Genom pedagogiska priset Årets lärare vill Stockholms universitet uppmärksamma
goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande. Din röst är
viktig för att undervisningen ska prioriteras och utvecklas. Alla studenter och anställda
vid Stockholms universitet kan föreslå lärare.

https://www.socarb.su.se/forskning/aktuellt/%C3%B6ppna-f%C3%B6rel%C3%A4sningar-om-v%C3%A5ld-mot-barn-1.432295
https://www.socarb.su.se/forskning/aktuellt/domstolar-f%C3%A5r-inte-blunda-f%C3%B6r-barns-r%C3%A4tt-att-bli-h%C3%B6rda-1.428549
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7180773
https://www.su.se/profiles/past7726-1.189820
http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=4569&e=[email]&r=[field1]&h=A100DA1C3F2CCE41849A3D7BD9A594C2
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-153089
https://socionomen.nu/reportage/hipp-hipp-hurra-arets-c-uppsatsvinnare


Sverige - inte så jämställt trots
allt

Även om Sverige nått långt i
jämställdhet på flera områden är
fortfarande föreställningarna om vilka
egenskaper en typisk kvinna och en
typisk man har kvar i gamla mönster.
Och de flesta tror inte att stereotyperna
kommer att ändras nämnvärt i
framtiden. Det visar en studie från
Göteborgs, Lunds och Stockholms
universitet. Läs mer

Blev du lurad på första april?

Här har du tips om hur du undviker att
bli lurad. Läs mer
 
 
Läs mer om faktatillit 

 
Du kan nominera fram till 15 mars.
 
Mer om priset/nomineringsformulär: su.se/pedpris
 
Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL. Pristagarna
föreslås av styrelsen för CeUL och utses av rektor. 
 
Om CeUL
Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till
engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet.
Vi stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda
utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

HÄNDER PÅ STOCKHOLMS UNIVERSITET

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Stockholms stad söker ungdomsutredare

Stockholms stad söker en vikarierande ungdomsutredare
mellan maj till oktober 2019. De tänker sig att du är
nyutexaminerad socionom eller att du har arbetat ett par år
som socionom och vill testa nya utmaningar.

 
Mer information här
 

Rättighetsstödjare sökes!
Personer med synnedsättning behöver en ledsagare för att
kunna ta sig utanför hemmet, till livet, för att exempelvis
behålla hälsan genom att träna som alla andra. Med åren har
det dock blivit allt svårare att bli beviljad ledsagning och det
har därmed blivit viktigare för enskilda personer som vill

ansöka om ledsagning att få stöd i ansökningsprocessen.
 
Därför startar nu Synskadades riksförbund ett projekt där vi söker ideella
rättighetsstödjare - personer som vill hjälpa de som pga. sin synnedsättning behöver
stöd i att ansöka om ledsagning hos sin hemkommun. Framför allt handlar det om att
hjälpa de som ansöker att få med rätt information i sin ansökan, och att formulera sig
på rätt sätt.
 
Innan uppdraget påbörjas får du en gedigen utbildning, där vi lär dig vad du behöver
veta för att kunna ge detta stöd. Utbildningen fokuserar på lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS-lagen). Utbildningen pågår under en helg på Almåsa
Havshotell i Västerhaninge utanför Stockholm. Resa, kost och logi är givetvis
kostnadsfri för de som deltar.
 
Utbildningen blir startskottet för ett engagemang om högst ca 4 timmar per vecka. Du
kan utföra uppdraget såväl via fysiska träffar som via mail och telefon. De som

https://www.psychology.su.se/forskning/forskningsnyheter/sverige-inte-s%C3%A5-j%C3%A4mst%C3%A4llt-trots-allt-1.432850
https://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/s%C3%A5-undviker-du-att-bli-lurad-1.432925
https://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/faktatillit
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://ledigajobb.stockholm.se/job/spanga_tensta/vill_du_bidra_till_arbetet_med_ungdomar_i_spangatensta_-257762.html


ansöker om stöd kommer att vara boende i Älvsborgs och Skaraborgs län.
 
Du som söker bör ha en bakgrund inom och/eller stort intresse av socialrättsliga
frågor. Kanske är du blivande eller pensionerad socionom eller jurist med intresse av
att bidra med din kunskap för att hjälpa personer med funktionsnedsättning.
 
Anmäl ditt intresse genom att skriva ett mail till kim.vestin@srf.nu där du berättar om
dig själv och dina erfarenheter. Bifoga CV.
 
Vill du läsa mer om projektet? Besök då: http://www.srf.nu/rattighetsprojektet/

Sommarvikarier sökes till ekonomiskt bistånd

Sommarvikarier sökes till ekonomiskt bistånd, Rinkeby – Kista
stadsdelsförvaltning
 
Är du intresserad av att arbeta som handläggare inom

ekonomiskt bistånd?
Hos oss får du en bra inblick i det sociala arbetet i mötet med klienter med olika typer
av problematik och försörjningshinder.
Efter en sommar hos oss kommer du att ha fått en bra bild av hur brett arbetet är
inom Socialtjänsten generellt och inom ekonomiskt bistånd specifikt.
 
Flera av våra tidigare sommarvikarier har fått möjlighet att fortsätta som timvikarier
efter sommaren.
 
Du bör ha avslutat termin tre på din utbildning till socionom.
 
Om du är intresserad av att vara vår kollega i sommar, maila din ansökan till
enhetschef Özlem Schiroyi:
ozlem.schiroyi@stockholm.seozlem.schiroyi@stockholm.se

Missbruks- och försörjningsstödsgrupperna söker timvikarie

Danderyds socialkontor söker en semestervikarie till
missbruksgruppen och en semestervikarie till
försörjningsstödsgruppen. Båda tjänsterna ingår i

vuxenavdelningen. Vi är en dynamisk arbetsplats med nöjda medarbetare, lyhört
ledarskap och balanserad arbetsbelastning.
 
Arbetsbeskrivning missbruk: Du kommer som semestervikarie att handlägga
missbruksärenden enligt SoL och LVM. Missbruksgruppen består utav en erfaren och
trygg grupp med två socialsekreterare, två behandlingsassistenter samt gruppchef.  
 
Arbetsbeskrivning försörjningsstöd: Som semestervikarie i
försörjningsstödsgruppen så kommer du att täcka upp vid ordinarie handläggares
semester under juni - augusti. Du kommer att handlägga inkomna ansökningar, följa
upp planering med sökande, göra hembesök samt vara med vid nybesök. Du kommer
att ingå i ett väl sammansvetsat team med fem socialsekreterare och en gruppchef.  
 
Kvalifikation: Vi söker socionomstudent som går sista eller näst sista terminen på
socionomutbildningen. För tjänsten inom missbruksgruppen så behöver du ha någon
form av kunskap kring missbruk och beroende och önskvärt är att du gjort din praktik
på en missbruksgrupp med erfarenhet av myndighetsutövning. För båda tjänsterna så
lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och meriterande med praktik från
ämnesområdena. Du ska kunna arbeta framförallt under vecka 26 - 30 och komma in
för introduktion innan dess. För tjänsten inom försörjningsstöd ska du kunna arbeta
sammanhängande under vecka 26 - 33.
Om du är intresserad, bifoga gärna CV och eventuellt en kort beskrivning av dig själv i
mejlet till gruppchef nedan.  
 
Anställningsform: Timanställning, vid behov under våren och sommaren 2019.
 
Sysselsättningsgrad: Enligt överenskommelse.
 
Maila gärna in din ansökan till:
Lina Rönnerblad, Gruppchef missbruk & socialpsykiatri, Danderyds Socialkontor
Mail: lina.ronnerblad@danderyd.se
Tel. 08-568 911 68
 
Louise Fröberg, Gruppchef försörjningsstöd, Danderyds Socialkontor
Mail: louise.froberg@danderyd.se
Tel: 08 568 911 73
 
Välkommen med din ansökan!

Olivia omsorg söker sommar- och timvikarier

Olivia omsorg driver LSS-verksamheter som erbjuder omsorg med hög kvalitet och
skapar förutsättningar för människor med beviljad insats enligt SoL eller LSS att leva

http://www.srf.nu/rattighetsprojektet/
mailto:ozlem.schiroyi@stockholm.se
mailto:lina.ronnerblad@danderyd.se
mailto:louise.froberg@danderyd.se


ett självständigt liv i samhället utifrån sina behov och
förutsättningar.
 
Hos oss står den enskildes behov i fokus och vi söker därför

sommar- och timvikarier med kunskap om socialt arbete och en känsla för gott
bemötande och pedagogik.
 
Vår värdegrund
 
Omtanke – om att resurser skapas och hanteras ansvarsfullt
Mod – att trampa upp nya stigar, att stå upp för våra idéer och våga ompröva beslut
Samverkan – med brukare, medarbetare och uppdragsgivare möjliggör gemensamma
mål
Olikhet – får plats, värnas om och uppmuntras
Respekt – för att vilja och förstå andras och egna behov, perspektiv och beslut
Glädje – över att förtroende inspirerar oss att se möjligheter och anta utmaningar
 
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med att stödja människor till
ett stimulerande liv. Som vikarie är du ett stöd för den enskilde i det dagliga livet, i
hem- och fritidssysslor. Du samverkar bland annat med anhöriga, daglig verksamhet,
gode män och hälso- och sjukvård. Du arbetar efter den enskildes genomförandeplan
och dokumenterar fortlöpande. Du är en del av en personalgrupp där du får möjlighet
att påverka och att själv utvecklas i din yrkesroll.
 
Om du är ute efter ett stimulerande arbete där du kan göra skillnad för människor tror
vi att du kommer att trivas hos oss. Gå in på vår hemsida www.oliviaomsorg.se för att
läsa mer och ansöka om våra lediga tjänster.
 
Med vänliga hälsningar, 
Sophia Haglind
Projektledare
072-396 69 51
sophia.haglind@olivia.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
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