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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.
Kurs-ID i Bb
Period för enrollering

VFU-vt16
v.13

Hej lärarstudenter!
Nu är det dags för VFU i religion. Under veckorna 14-23 gör ni er verksamhetsförlagda
utbildning med fokus på religionsämnets didaktiska perspektiv.
Det innebär att ni ska träna er förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande
och utveckling inom ämnet religionskunskap utifrån läroplanens mål. Se kursens
målbeskrivning i kursplanen för Ämnesdidaktisk VFU i religion 15 hp.
Tisdagen den 29 mars kl. 13-14 ses vi i sal 31:470 för en genomgång av kursens syfte
och mål.
Förbered vår träff genom att läsa kursplanen och formulera eventuella frågor.
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Under VFU-perioden når ni mig genom e-post eller telefon. Vi kommer också att använda
Blackboard. Den 9 juni-16, kl. 9-12 (sal meddelas senare) ses vi för en avslutande
ventilering av er skriftliga uppgift.
Efter avslutad kurs vill jag ha in synpunkter och förslag till förbättringar av den
verksamhetsförlagda utbildningen. Lämna dessa i anslutning till vår träff den 9 juni eller
skriftligt via e-post.
Vi ses den 29 mars, hälsar
Birgit
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