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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminsstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
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Du är hjärtligt välkommen till kursen, Grupprocesser och ledarskap i fritidshem
Kursupplägg
Kursen är en campuskurs och vi kommer att träffas vid 13 tillfällen under veckorna 19 - 23. Kursstaren
kommer att ske den 2 maj kl. 13 – 16 i lokal: 51:325, på grund av att jag, Mikael Forsberg är borta vecka 19.
Vi börjar med registrering och en genomgång av kursplan och de uppdrag som ingår i kursen, rörande
läsning, begrundande och texter att skriva samt hur de läggs in på Blackboard, studentportalen. Första
dagen kommer även området grupprocesser att diskuteras.
Därefter följer föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och besök från fritidshemsverksamheten.
Områden som kommer att arbetas med under kursen gång är ledarskap och grupprocesser,
konflikthantering, sociala medier - IT samt att den vetenskapliga delen handlar om intervjuer – vilket även är
en uppgift i kursen. Seminarierna med drama under kursens gång kommer att arbeta med liknande område.
Två av uppgifter i kursen är enskilda arbeten, även om den ena innehåller gruppdiskussion + enskilt arbete.
Dessa två uppgifter ska läggas in på studentportalen, Bb, samt att kursen även innehåller två uppgifter, vilket
lärarna kommer att presentera vid första tillfället tillsammans med dem. En uppgift är inom dramaområdet
och den andra är inom IT.

Kommunikationssätt
Vi kommer under kursens gång använda oss av studentportalen Blackboard för information om uppgifter,
förändringar och material för att kunna genomföra kursen.

Kursvärdering
I anslutning till kursens slut kommer du att få ett mail om en önskan från Högskolan i Gävle att fylla i en
värdering av kursens innehåll. Vi ser tacksamt emot att du genomför den, för att vi ska kunna utveckla
kursernas innehåll på bästa möjliga sätt för dig som student.
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