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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 ca två
veckor före teminstart. 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.
Kurs-ID i Bb VT16_24202
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering xxxxxx

KURSSTART: Vårterminen börjar den 25 januari. Du skall då ha ”enrollat” dig på
Blackboard (Bb) där all information som berör kursen, allt kursmaterial, schema etc. läggs
ut. Du skall inför första kursträffen förbereda dig för kursen genom att 1.) ta del av Per
Lindbergs introduktionsföreläsning (länk finns på Blackboard) samt 2.) göra
nedanstående obligatoriska hemuppgift.
Kursen ges på halvfart med två kursträffar på campus i Gävle: 8-11 febr. + 10-11 (12)
maj. De flesta lektioner har obligatorisk närvaro. Första dagen börjar vi kl 10 (kaffe fr.
kl.9.30); sista dagen slutar vi ca kl. 15 (se schemat).
Lokal finns angivet på schemat på Bb.

Obligatorisk hemuppgift
Du skall reflektera kring vad Du upplever som bra resp. mindre bra med
bedömningsmodellerna i AFS 2012:2 Belastningsergonomi. I ett Word-dokument, med
ditt namn överst, skall du lista det du kommit fram till, en lista med positiva och en med
mer kritiska synpunkter. Du kan också uttrycka synpunkter som gäller övriga delar av
föreskrifterna, om du vill. Dokumentet tar du med till första kursdagen, vi skall använda
det i en gruppövning, därefter lämnas det in till kursledningen.
Kaffe eller thé?
Kursen är intensiv. För att göra det praktiskt och få möjlighet till ”nätverkande” i pauserna
kommer vi att beställa kaffe och thé från restaurangen. Kostnaden för kursens sex dagar
är 220:- (11 x dryck + enkelt tilltugg). Betalas kontant vid kursstart. Några varianter, t.ex.
kaffe endast på eftermiddagen eller enbart vissa dagar, kan vi tyvärr inte administrera.
”Antingen eller” är det som gäller.
Anmälan för dryck görs senast 3 februari, till per.lindberg@hig.se. Ange kaffe eller thé.
Gör du ingen anmälan kan vi inte garantera att det går att ordna senare.

Kursinformation
- Förberedande hemuppgift, seminarier, laborationer, metodövningar samt
examinationsdagar är obligatoriska.
-

Ta med egen laptop. Det är en fördel t.ex. vid labbet i internetsökning. Glöm inte
ta med inloggningsuppgifterna till ditt datakonto på HiG, om du inte har en privat
mobil uppkoppling.

-

Det är bra om du redan nu börjar tänka på en arbetsplats som kan vara lämplig
för den belastningsergonomiska riskbedömning som skall utgöra grund till din
rapport och examinering under kurstillfälle 2.

-

På förekommen anledning ber vi Dig observera att kursen ges på avancerad
nivå, vilket innebär att arbetar man heltid är man i allmänhet tvungen att också
använda en del fritid för att kunna hinna med kursuppgifterna.

Boende
Behöver du hotellrum i Gävle brukar vi få rabatterat pris om du anger bokningskod
”Högskolan” på dessa två hotell:
- Hotell Aveny, Södra Kungsgatan 31, 80251 Gävle, Telefon: 026-61 55 90,
www.aveny.nu
- Clarion Hotel Winn Gävle, Norra Slottsgatan 9, 801 38 Gävle, Tfn: 026-64 70 00.
www.clarionwinngavle.se.
Andra prisvärda alternativ (dock ej rabatterade):
- Pensionat Slottstorget, Slottstorget 5B, Gävle 80250, Tel: 026-61 05 05,
www.slottstorget.se
- Järnvägshotellet, Centralplan 3, 80311 Gävle, Tel: 026-12 09 90,
www.jarnvagshotellet.nu

