Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för utbildning och ekonomi
KURSNAMN

Arbetsplatslärande och Hållbar utveckling

UKG509
ANMÄLNINGSKOD 13316
KURSKOD

46-03
hittar du här
SCHEMA hittar du här
KURSVECKOR
KURSPLAN

PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN

2015-11-02 tom 2015-11-15

Monica Hallström
mam@hig.se
KURSADMINISTRATION Sandra Svahn
KONTAKTUPPGIFTER swm@hig.se
KURSANSVARIG

KONTAKTUPPGIFTER

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 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 HT15_13316

1(2)

Välkommen till kurs "Arbetsplatslärande och Hållbar utveckling"
(Anm kod 13316/Kurskod UKG509) med kursstart fredag 6 - lördag
7 november 2015
Kurs- och momentintroduktion av ”Arbetsplatslärande” (moment 0010) sker
fredag 6 november kl 10.00-18.00 i sal 31:523 genom Calle Carling, Monica
Hallström och Claes Westelius. Claes träffar vi 10.00-12.00 denna dag. Vi
kommer då att få se exempel på några molnbaserade tjänster som exempelvis
Google Drive. Vi kommer också att få prova tjänster för kommunikation och
samverkan, exempelvis Skype och Google Hangout.
Det examinerande seminariet i kursen ”Ledarskap för yrkeslärare” kring
examinations- och inlämningsuppgift ”Ledarskap”, där tre av texterna Arnon &
Reichel (2007), Carlgren (1997), Frelin (2012) eller Stensmo (2009) ingår, sker
efter lunch denna fredag 6 november. Därefter fortsätter vi med
”Arbetsplatslärande”
med
bl.a.
genomgång
av
”Kursinformation/Studiehandledning”
med
förtydliganden
kring
hur
kurslitteraturen studeras och examineras. Resonemang förs kring när träffar via
Adobe Connect kan ske. Monica ger en tillbakablick till den första kursen inom
Yrkeslärarprogrammet, nämligen ”Perspektiv på läraryrket” och då till delar av
Sigurd Johanssons (red) (2008) text ”Yrkeslärarutbildning inom SÄL IIIprojektet”. Calle kommer därefter att resonera kring ”Kunskap och lärande” samt
olika kunskaps- och lärandeformer. Kort sammanfattning av dagen sker sedan.
Dagen därpå dvs. lördag 7 november kl. 9.00-13.00 (sal 99:221) introduceras
moment 0020 ”Hållbar utveckling” av Christina Hultgren.
Nästa tillfälle beträffande moment 0010 och ”Arbetsplatslärande” kommer att
äga rum via Adobe Connect i slutet av november/början av december.
Avslutande träffar sker i januari 2016. Christina (”Hållbar utveckling”) träffar er
fredag 15 januari 2016 kl.12.00-16.00 (sal 99:221). Denna fredagseftermiddag
introduceras eventuellt också VFU-kurs ”Verksamhetsförlagd utbildning”
(VFU) på 15 hp (UKG510, anmälningskod 23305). Kursavslutning äger rum
med Monica Hallström och Calle Carling i samband med ett examinerande
seminarium i ”Arbetsplatslärande” lördag 16 januari kl. 9.00-13.00 (sal
31:523).
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