
Blir placerade barn hjälpta av få
böcker och spel?

Hilma Forsman, doktorand vid
institutionen för socialt arbete, har
studerat om stödprogrammet "the
Letterbox Club" har varit till hjälp för
placerade barn. 
 
Läs mer om artikeln (fulltext tillgänglig)
 

12-stegsprogrammet

Lars Brännström, lektor vid institutionen
för socialt arbete, har forskat om
tolvstegsprogrammet. I den här artikeln
diskuterar han vad det finns för
forskningsstöd för programmet.
 

12 september 2019     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Poddar, poddar, poddar...
Den här gången vill vi slå ett slag för några spännande poddar
dom du kan ta del av. 
 
Socialtjänstpodden kommer från Akademikerförbundet SSR
och vänder sig till dig som är intresserad av socialt arbete och
socialpolitik. Varannan onsdag kommer ett nytt avsnitt, nu
senaste kan du höra Michael Tärnfalk prata om barn som
begår brott och socialtjänsten. 
 

Bakom bokhyllan är Stockholms niversitetsbiblioteks podd där du möter studenter,
forskare och andra på universitetet och biblioteket i nya, aktuella teman för varje
avsnitt. I höstens första avsnitt möter du Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid
Stockholms universitet och nyligen invald som ledamot i Svenska akademien. Hör en
filosofs perspektiv på kunskapsresistens och vilka motmedel som finns mot sådant.
 
Bildningspodden (som vi redan tipsat om i våras) kommer från inget mindre än
Kungliga Vitterhetsakademien i samarbete med Stockholms universitet. Redaktör är
Magnus Bremmer, som för några år sedan disputerade vid Stockholms universitet. Här
hittar du intresseväckande samtal om historiska personer, epoker och idéströmningar.
Varför inte fördjupa dig i Stockholms cityomvandling under 50- och 60-talen? Eller om
det är möjligt med tidsresor?
 
Sedan vill vi också tipsa om de inspirationsföreläsningar som Studentavdelningen
och Stockholms universitets studentkår håller varje onsdag. Mer info hittar du här.
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Webbanmälan till vårterminen 2020 öppnar
Webbanmälan till vårterminen 2020 öppnar den 16 september. Sista
anmälningsdag är 15 oktober.
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Föreläsning: Dags för tenta? Så här gör du!
Hur pluggar man bäst inför salstentan? Hur ska svaret i en hemtenta se
ut? Kom till Ekosalen i Studenthuset kl. 14-15. Där ger Studie- och
språkverkstaden sina bäst tips till dig som skriver dina första tentor
och vill veta mer om hur man gör.
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Infobord om Studenthälsans aktiviteter
Är du nyfiken på Studenthälsans workshoppar om tobaksstopp, stress,
sömn, andning, återhämtning och självmedkänsla med flera?
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Våra barn och andras ungar - ett samtal om barn som flytt till
Sverige
Integrationen av nyanlända, inte minst barn, är en verklig ödesfråga
för Sveriges framtid. Men hur har det gått för de barn som kommit
ensamma till Sverige? Och hur klarar Sverige av att leva upp till kraven
i FN:s barnkonvention?
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Statsvetare pratar politik: Lön efter kön, sexuella trakasserier
och feministiska teorier om makt
Vad är en könsmaktsordning? Empiriska iakttagelser skvallrar om att
kvinnor utsätts för våld, missgynnas ekonomiskt och diskrimineras just
för att de är kvinnor. Hur kan sådana fakta förstås som uttryck för en
könsmaktsordning? Och hur resonerar olika feministiska traditioner om
makt, ordning och maktordning(ar)?
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Läs mer om Lars Brännström

Ny kunskapsöversikt
om cannabis –
Harmlös rekreation
eller farlig drog?
Frukostseminarium »

LÄR DIG MER OM NÅGOT

Brinner du för hållbarhet och vill göra något extra vid sidan av studierna i höst? Då
kan du söka till Sustainergies Academy.
 
Sustainergies Academy är ett utbildningsprogram där studenter får besöka företag
inom olika branscher och lösa hållbarhetsutmaningar tillsammans med företagen.
Programmet omfattar mellan 3-5 träffar under hösten och är gjort för att kombineras
med dina studier. Det här är en chans för dig att få träffa företags
hållbarhetsavdelningar, utöka ditt nätverk och lära dig mer om vad hållbarhetsarbete
innebär i praktiken!

Programmet är självklart gratis och alla studieinriktningar är välkomna att ansöka!
Sista ansökningsdag är 20 september.
 
Anmälan och mer information finns via denna länk: https://sustainergies.se
/academy/
Direktlänk till höstens anmälan: Anmälningsformulär
 

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Söker du extrajobb och gillar att jobba med barn och
ungdomar?
Care Allomsorg arbetar främst med funktionshindrade barn
och ungdomar men även med vuxna och äldre. Vi arbetar

med avlösning, ledsagning och personlig assistans i Stockholms stad, Järfälla kommun
och Nacka kommun. Vi arbetar även med en liten hemtjänst på Södermalm, samt
boendestöd i Stockholms stad.
God kvalitet är högsta prioritet för oss!
 
Vi söker personal, både killar och tjejer, som tycker om att arbeta med barn och
ungdomar. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte alltid ett
krav. Arbetstiderna är främst kvällar och helger därför kan det vara ett lämpligt arbete
under studieperioden eller vid deltidsarbete.
 
Nacka

Avlösning 16 timmar/månad, Saltsjöbaden
9-årig tjej med medelsvår intellektuell funktionsnedsättning och atypisk autism. Hon
tycker om att gunga, pussla och färglägga. Avlösningen sker främst på helger.
Ledsagning 12,9 timmar/månad, Saltsjöbaden
13-årig pojke med intellektuell funktionsnedsättning. Han är i behov av en vuxen,
gärna kille, som kan följa med honom på en aktivitet en gång i veckan. Tycker om att
klättra och besöka museum.
Avlösning 12 timmar/månad, Saltsjö-Boo
11-årig pojke med asperger. Han tycker om att spela datorspel, simma och baka.
Ledsagning 25,7 timmar/månad, Saltsjö-Boo
18-årig tjej med asperger och är blind. Hon tycker om musik och vill börja träna på
gym.
 
Stockholm stad

Ledsagning 22 timmar/månad, Norrmalm
14-årig tjej med lindrig mental retardation. Hon är i behov av ledsagning till och från
aktiviteter så som ridning och simskola. Hennes intresse är ridning, dans och musik.
Avlösning 12 timmar/månad, Södermalm
11-årig tjej med Downs syndrom. Hon har lite nedsatt hörsel och använder tecken
som stöd i sin kommunikation. Avlösning sker främst vardagskvällar.
Avlösning 16 timmar/månad, Älvsjö
11-årig tjej med Downs syndrom. Tycker om böcker, att dansa och sjunga. Avlösning
sker en lördag eller söndag i månaden, samt 2-3 kvällar i månaden.
 
Vi söker dig som är intresserad av att jobba med barn och ungdomar med speciella
behov. Eftersom avlösaren/ledsagaren fungerar som en ”förlängd arm” i det sociala
livet är det viktigt att du behärskar det svenska språket. Vi på Care Allomsorg
eftersträvar kontinuitet och önskar därför endast ansökningar från personer som
avser att arbeta minst fram till sommaren 2020.
Om du är intresserad eller vet någon som är intresserad maila till
ansokan@careallomsorg.se
Märk ansökan med vilket ärende det gäller.
Ärendena bemannas snarast!
För mer information om företaget se vår hemsida www.careallomsorg.se
Arbetet utförs i anslutning till familjens bostad. Man utgår från bostaden och avslutar
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där. Under arbetspasset är man antingen hemma hos brukaren eller så gör man
någon utflykt.

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.
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