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Tappat dina glasögon?
Vi har hittat ett par glasögon på studenthyllan. Kan det vara
dina? Du kan antingen gå direkt till vaktmästaren Leif på plan
2 och se om det är dina. Du kan också maila
sanna.tielman@socarb.su.se (som vet hur de ser ut) för att
höra om det kan vara dina. Det är inte de du ser på bilden.
Bortsett från att ta hand om borttappade glasögon består livet
just nu mest av kursplaneändringar och
kurslitteraturändringar. Sådana beslutas av
intitutionsstyrelsen och med nästa möte där den 22 maj är det nu bråda dagar med
att få i ordning förslag från lärarna. Ni skulle bara ana hur mycket byråkrati det ligger
bakom alla beslut. Puh. Å andra innebär det att besluten är ordentligt förankrade och
att ingen enskild kan hitta på vad som helst, så i slutändan är det ju bra även om vi
just i skrivandes stund suckar litet uppgivet över uppgiften.

Minns du enkäten i början av veckan?
De stackars studenterna från kriminologen i Örebro som skickade ut en enkät tidigare
i veckan kom på att det fanns ett fel med den och de behövde därför ändra i den. De
svar de redan fått in räknas med, inga problem, men om någon mer vill svara är det
istället den här länken som ska användas: https://qtrial2019q1az1.qualtrics.com
/jfe/form/SV_5yYpTVG7oEQyqjj

TJÄNSTER OCH UPPDRAG
Sundbyberg söker sommarvikarier
Hej,
Är du i slutet av din socionomutbildning och intresserad av ett
sommarjobb? Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete? På
Äldreförvaltningens myndighetsenhet i Sundbybergs stad
söker vi just nu semestervikarier inför sommaren 2019. Att
arbeta som biståndshandläggare innebär att utreda och fatta
beslut om bistånd för personer över 65 år enligt socialtjänstlagen. Även uppföljning av
insatser är en viktig del i arbetet. Arbetet kräver stor lyhördhet för de äldres behov
och innebär ett nära samarbete med kollegor och samverkan med andra enheter och
professioner.
Vi söker dig som är självständig, har förmåga att planera och prioritera arbetet och
besitter en god förmåga att samarbeta. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta
från och med mitten av juni till mitten/slutet av augusti. Du är varmt välkommen att
skicka in din intresseanmälan till oss.
Kontaktpersoner
Myndighetschef
Annika Kirstein
annika.kirstein@sundbyberg.se
Samordnare
Beatrice Nygren
beatrice.nygren@sundbyberg.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
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