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Snart är det dags!
Snart är det dags för den nya terminen. Den andra september
drar vi igång undervisningen och just nu ägnar sig lärarna åt
att förbereda höstens arbete. Vi har två stora nyheter den här
terminen.
Den första är att hela utbildningen går via Athena. Den
tidigare lärplattformen Mondo få gå i välbehövlig pension. En
del saker går i och för sig fortfarande via Mondo, som t.ex.
administrationen av vårens examensarbeten. För dem ställer
Mondo fortfarande upp i ett par månader till, men sedan ska
det vara slut med det.
De flesta har upplevt Athena som mer lättanvänt än Mondo och vi hoppas att
övergången ska gå smärtfritt för alla inblandade, men vi får hjälpas åt med att arbeta
fram ett fungerande upplägg. Du som student kan bidra med att låta dina lärare veta
om det är något som blivit krångligt eller svårhittat via Athena, så ska vi se över hur
vi kan göra saker smidigare.
Den andra nyheten är att vi i höst får två nya studierektorer för
socionomutbildningen. Den ena är Hugo Stranz, som kommer från vår egna
institution. Den andra är Ylva Donning, som arbetat med liknande frågor vid vår
systerinstitution i Göteborg. Det här betyder att vi inte som tidigare har olika
studierektorer för olika terminer, utan Ylva och Hugo arbetar båda två med hela
socionomutbildningen.
Vi har också en ny doktorand i huset, Malin K Södergren. Malin arbetar med en
avhandling om brukarmakt. Du kan läsa mer här: https://www.su.se/profiles
/maro9563-1.363905
Vi har även två nya lärare, Jeanna Hoffman och Kettil Nordensjö. Välkomna!

Hur du får reda på saker och ting
Speciellt gäller det här de nya studenterna - ni andra känner säkert redan till det
och känner till den här notisen som alltid kommer i terminens första nyhetsbrev.
Information som hör till en specifik kurs brukar komma via Athena
(undantagsfall Mondo).
Sedan kommer det ibland e-post från studievägledare och kursadministration direkt eller via lärplattformen Mondo eller Athena. Just nu befinner vi oss i en
övergångsfas mellan gamla lärplattformen Mondo och nya Athena, och övergången
kommer att ske någon gång under hösten.
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/
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Välkomstdag för nya studenter
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Varje termin bjuder Stockholms universitet in nya studenter till
Välkomstdagen – en introduktion till livet som student. Programmet
bjuder på viktig information, praktiska tips och inspiration inför
studietiden.
Library Introduction + Studying effectively
12-13: Introduktion till biblioteket + guidad tur
15-16: Lär dig plugga effektivt med the Academic Writing Service
Both lectures in English.
Tre tips om studieteknik + Upptäck biblioteket
12-13: Så pluggar du effektivt med Studie- och språkverkstaden
15-16: Upptäck biblioteket – klara dina studier + guidad tur
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Information om teoristudier utomlands
Under termin 4 har du möjlighet att förlägga dina teroristudier
utomlands. Den här träffen syftar till att informera dig som går på
termin 2 och 3 om hur du ansöker till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier inför VFU på termin 5
Under termin 5 har du möjlighet att förlägga din verksamhetsförlagda
utbildning (VFU) utomlands. Den här träffen syftar till att informera dig
som går på termin 4 om hur du ansöker till VFU utomlands samt att ge
allmän information till din som är nyfiken på att förlägga din VFU
utomlands vid ett senare tillfälle.
Studying effectively + Library Introduction
12-13: Lär dig plugga effektivt med the Academic Writing Service
15-16: Upptäck biblioteket – klara dina studier
Both lectures in English.

Upptäck biblioteket + Tre tips om studieteknik
12-13: Upptäck biblioteket – klara dina studier + guidad tur
15-16: Så pluggar du effektivt med Studie- och språkverkstaden

SEP
Studentkåren och framtiden
Från och med i höst kommer Stockholms universitets studentkår (SUS) vara
studentkår för dem som läser vid institutionen för socialt arbete. Ett av SUS:s
viktigaste arbetsområden är studentinflytande och att öka studenternas rättigheter
vid universitetet. Kåren har en studiebevakare som ska hjälpa er studenter, och kan
bland annat hjälpa till med att upprätta ett studentråd som arbetar med att samla
studenter och utse studentrepresentanter för exempelvis institutionsstyrelsen. Du kan
läsa mer här: Brev från Studentkåren om framtiden

LÄSTIPS

Kvinnors väg ut ur kriminalitet
Kvinnlig kriminalitet är ett i stora delar
underbeforskat fält, men en
doktorsavhandling i psykologi och en
vetenskaplig artikel från Kriminologiska
institutionen ger nya insikter i svenska
kvinnors upplevelser av brottslighet och
att bryta med en kriminell livsstil.

LÄR DIG MER OM NÅGOT

Klass och hur ungdomar skadas
av alkohol
Har socioekonomisk status någon
betydelse för i vad mån ungdomar
dricker för mycket? Patrik Karlsson har
tillsammans med Siri Thor och Jonas
Landberg undersökt den saken.

Välkommen på öppen föreläsning
Föreningen Storasyster bjuder in till en öppen föreläsning om sexuella övergrepp och
barn och ungas utsatthet. Ett tillfälle för dig som möter målgruppen att lära dig mer
om ämnet och hur du på bästa sätt kan bemöta barn och unga i utsatthet.
Föreläsningen vänder sig främst till exempelvis skolpersonal eller elevhälsan, men
även andra yrkesverksamma och föräldrar.
Om Föreningen Storasyster
Vi är en feministisk, ideell, politiskt- och religiöst obunden organisation som arbetar
mot sexuellt våld. Vi erbjuder stöd till utsatta och anhöriga och arbetar även
förebyggande och opinionsbildande för ett samhälle fritt från sexuellt våld.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.foreningenstorasyster.se
Föreläsningen
► VAR: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
► NÄR: Den 3 september 2019 kl. 16.00 - 17.30
Obligatorisk anmälan via knappen nedan senast den 27 augusti.
Läs mer om föreläsningen på facebookeventet.
Anmälan

TJÄNSTER OCH UPPDRAG
Ta chansen att göra skillnad som "tutor"/"lässtöd" till
skolbarn i Rinkeby! Socialförvaltningen i Stockholm
söker dig som vill arbeta i ett socialt projekt med
läsning
Efter det första mycket uppskattade läsåret med Läslust i
Rinkeby söker vi redan nu flera tutors/lässtödjare till
höstterminen 2019. Stadsdelsförvaltningens socialtjänst,
genom Familjehuset, anordnar tillsammans med
Kulturförvaltningens lokala bibliotek, läslustträffar för barn
mellan 8 och 12 år.
Barnen erbjuds att efter skoltid träffa och läsa med en vuxen på biblioteket eller i
Familjehuset, två gånger i veckan under en hel termin, ca. 35 tillfällen. Lästräningen
sker enligt en metod som kallas "Paired reading" eller "parläsning".
Vi söker dig som är ung vuxen, med goda läs- och skrivkunskaper i svenska
språket. Vi vill att du studerar på högskola eller universitet, alternativt
nyligen har tagit högskoleexamen, och vill vara "lässtöd" och förebild. Vi vet
att du kan uppmuntra barnen till både "lustläsning" och högre studier.
Uppdraget berättigar till ersättning.
Hoppas att det väcker nyfikenhet och intresse hos dig!
Kontakta i så fall
Karolina Hellberg
karolina.hellberg@stockholm.se
08-508 25 471

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.

Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet

