Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Ledarskap och sociala relationer 5 hp, campus!
Kursen ges på helfart under vecka 36-39. Kursansvarig lärare är jag, Anna Eriksson. Kontakta mig om du har
frågor om kursen på e-post anna.eriksson@hig.se eller telefon 026-64 85 45.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursens schema

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 22 aug – 11 sept
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.
Kursnamn

Ledarskap och sociala relationer, 5 hp

Kurskod

UKG516

Anmälningskod

13308

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Sandra Svahn

Kontaktuppgifter

sandra.svahn@hig.se
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Hej,
och välkommen till en kurs med fokus på ledarskap och sociala relationer. Det är en fempoängskurs med ett
spännande innehåll kring förskollärarens demokratiska ledarskap där vi bland annat kommer att beröra
relationer, förhållningssätt och bemötande ur olika perspektiv.

Kursupplägg
Kursen innehåller campusbaserade träffar bestående av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande
samt litteraturstudier, gruppdiskussioner, gruppuppgifter och individuell inlämningsuppgift.
Måndag den 5 september kl. 9.15-16 i sal 31:524 startar kursen.
Kursen examineras genom examinerande seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.
Undervisande lärare i kursen är Anna Eriksson och Britt-Marie Sandin Andersson.

Kommunikationssätt
Information och kommunikation sker via Blackboard som finns tillgängligt två veckor innan kursstart. Under
fliken Information finns Studiehandledningen med schema samt kursens upplägg och uppgifter.

Litteratur
Kurslitteratur finns i Kursplanen, via länk i detta brev, samt senare på Blackboard under fliken Information.
Nedanstående litteratur tillkommer i kursplanens litteraturlista:
Folkhälsan. Mobbar även små barn?. Helsingfors: Folkhälsan. Sidor: 58
http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/51481/Mobbar%20B5%20_10_2012.pdf
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Kap. 1-4, 6, 8-9.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
Skolverket (2014). Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. (2., [rev.] uppl.) Stockholm: Skolverket. Sidor: 56
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRec
ord%3Fk%3D2798

Nedanstående litteratur utgår:
(2009). Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet. Regeringens proposition (2009/10:165). Sidor: 30
Förebygg diskriminering och främja likabehandling i förskolan. Stockholm: Skolverket. Sidor: 40
Olweus, D. (1999). Mobbning bland barn och ungdomar. Stockholm: Rädda Barnen. Sidor: 59

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.
Vänliga hälsningar
Anna Eriksson
anna.eriksson@hig.se
026 - 64 85 45
Britt-Marie Sandin Andersson
Britt-marie.s.andersson@hig.se
026-64 88 09

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
H ö g s k o l a n i G ä vl e • 8 0 1 7 6 G ä vl e • 0 2 6 - 6 4 8 5 0 0 • ww w. h i g . s e

