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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
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering vecka 7
Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via KronoX senast 10 dagar före
tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av
plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen

Hej och hjärtligt välkomna till kursen Kulturmöten i förskolan.
Kursstart blir torsdag den 25 februari kl 9.15 till 12.00 i sal 31:524 ( ni har enligt
distansschemat lektioner resten av dagen till 15:30 samt hela fredagen 9.15-15.30 samt
efter VFU vecka 19 måndag och tisdag). Information för kursen finner ni på Blackboard.
Schemat för kursen är lagd och jag kommer snart öppna upp blackboardsidan.
I kursen kommer ni att både ha en teoretisk del samt en längre VFU period (v.11-17).
Detta gör att upplägget i kursen kanske upplevs som intensivt i början före er VFU. Vi
hoppas ni kommer tycka kursen är givande och att den teoretiska delen ger er ett stöd i
att förstå och pröva ert framtida yrke.

Var vänlig kontakta din LLU att du kommer måndag vecka 11 samt att du delger din LLU
den information som finns tillgängligt på blackboard. Viktigt att ni berättar om LLU träffen
då vi inte har fått alla placeringar och information ännu samt att vi vet att informationen
inte alltid stämmer.
LLU träffen är tisdag 8 mars kl 14:00-16:00 i sal 31:530 (enbart för LLU)

Vänliga hälsningar
Kia Kimhag

