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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. OBS! Gör du avbrott på ett program måste du fylla i blankett
för ”anmälan av studieavbrott” Blanketter

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

Öppen från vecka 2

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 tio 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
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En innehållsrik, lärorik och spännande termin hoppas jag att det ska bli.
Välkommen!
Kursupplägg
Vårterminen 2016 kommer du att läsa Svenska för grundlärare 4-6. Det är 30hp fördelade på fyra moment
omfattande 7,5hp vardera. Först är Läs och skrivutveckling I som börjar tisdagen den 26/1 med
introduktion och kursinformation samt en föreläsning där jag går igenom kurslitteraturen och studieupplägget.
Detta kommer att läggas på Blackboard.
Under första momentet blir det undervisning ungefär två dagar i veckan då du förväntas ha läst på i förväg så du
kan delta med frågor och diskussioner. Examinationen blir dels en examinerande innedag, torsdagen den 11/2
samt en hemtentamen torsdag 25 – fredag 26 februari.
Moment nummer 2 är Barn- och ungdomslitteratur omfattande 7,5 hp som undervisas av Tamara Andersson
som kommer att ge sin information via Bb i god tid före momentets start. Därefter kommer VFU,
verksamhetsförlagd utbildning, som jag idag inte kan säga vem som har ansvar för. På VFU ska du vara på en
skola för att pröva och öva att vara lärare. Inför det momentet ska du ha en plats på en skola nära ditt hem, dvs.
på pendlingsavstånd. All information kommer att ligga under fliken VFU på vår Blackboardsida. Så snart din
placering på en skola är klar ska du ta kontakt med den lärare som ska vara din vägledare in i yrket. Gör det
alltså i väldigt god tid innan VFU-perioden börjar. Det kommer att vara en del du behöver förbereda och du ska
genomföra två uppgifter som sak redoisas på HiG. Dessutom kommer din LLU att ge dig arbete. VFU är att
pröva på yrket genom eget aktivt arbete. Ingen ska komma tillbaks utan undervisningserfarenhet. Det momentet
avslutas med två skriftliga arbeten och en mutlig presentation av en avde två övningsuppgifter som ingår i VFU.
Sista delen av terminen återkommer Läs- och skriv II. Den pågår v. 20 - 23, vilket gör det momentet endast fyra
veckor lång och hårt komprimerad i undervisningen Påsklovet placeras antingen före eller efter påsk i olika
delar av landet, därför lägger VFU-enheten ut sex veckor för VFU, trots att du ska genomföra fem veckor på
skolan, vilket påverkar vårt sista moment, tyvärr. Detta kräver att du påbörjar din inläsning av litteraturen om
svenska som andraspråk och bedömning redan under dina elevers påsklov. Det är inte påsklov för dig, utan
inläsningstid. Examinationen på det momentet blir en hemtentamen.

Kommunikationssätt
Vårt sätt att kommunicera blir i första hand genom din närvaron på seminarier och föreläsningar via Adobe
Connect. Till rummet där seminariet genomförs finns en länk som jag lägger på Bb. Du klickar på länken och är
inne i rummet. Du MÅSTE ha en mikrofon och en kamera på din dator. Vi måste kunna kommunicera och du
kan inte delta i seminariet utan fungerande mikrofon. Det låter hårt men jag menar att det är en absolut
nödvändighet att äga en mikrofon med USB-ingång och headset. Utan detta blir det rundgång och otrevliga tjut i
öronen på oss alla. Utan mikrofon blir deltagandet endast avlyssning.
Ni kommer att delas in i grupper för en del arbete och dessa ska kommunicera antingen genom ett annat rum
som jag ordnar på Adobe Connect eller via Skype/gruppsamtal eller på något annat sätt som ni själva avgör och
meddelar mig.
För att kommunicera på ytterligare ett sätt använder Högskolan i Gävle Blackboard som informationskanal. Där
kan du finna vår kurs och enrollera dig på rätt ställe, dvs. distans 4-6 för din del. Här finns så småningom
samtliga deltagares e-post så du kan kommunicera med alla andra samt mina informationer inför seminarierna.
Där kommer så småningom att finnas en studiehandledning med information om vad du förväntas ha läst in
inför varje träff och en del uppgifter som du ska genomföra under momentets gång, enskilt eller i grupp. Där
kommer också mina bildspel att återfinnas efter genomfört seminarium.
Studiehandledning med tider och dagar kommer att läggas ut på Blackboard så snart det är klart.
Du kan också skriva e-post till mig, kad@hig.se.

Kursvärdering
Varje moment som du läser på högskolan ska du värdera och ge oss som arbetar med utbildningarna en
möjlighet att få återkoppling på det vi gör för att kunna spara det som är bra och förändra det som uppfattas
som sämre. Den kommer att finnas på Blackboard.
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