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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 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 DIG012.13320.2015
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 i Studentportalen 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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Hej och välkommen till kursen Fritidshemmet som lärandemiljö

Kursupplägg
Kursen startar vecka 46 och du kommer att börja med att gå ut på VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Det är
det första mötet med verksamheten och mötet med fritidshemmet som lärandemiljö. Du kommer att bli inbjuden
av Gävle kommun under oktober, du som har VFU i den kommunen, (inbjudan har skickats ut) för att får
information och chansen att träffa din LLU, lokala lärarutbildare.
Jag kommer att bjuda in LLUarna för ett möte där jag kommer att gå igenom kursen med dem.
Kom ihåg att ta kontakt med din LLUare i god tid före VFU för att stämma av när ni ska träffas och hur VFUperioden kommer att se ut. Det känns tryggare att komma till arbetsplatsen när kontakt redan tagits.
Efter VFU kommer du att få möta Jenny Momquist och arbeta med drama med området lärandemiljöer, samt
även att få en föreläsning om observationsmetoder. Du kommer under perioden fram till vecka 3 förväntas göra
en fältstudieuppgift där du ska uppsöka din VFU-plats och göra observationer. Från vecka 52-01, 2016 är det
självstudier, vecka 2-3 innehåller föreläsningar och seminarier.
Kursen innehåller två moment, en del med både teori och praktiska övningar, samt en del med
verksamhetsförlagd utbildning, VFU. I moment 1 går vi igenom informella och formella lärandemiljöer, vilket
handlar mycket om din roll som lärare i fritidshem. Vi kommer även att arbeta med dramaövningar utifrån
kursens innehåll. I momentet med VFU handlar det om att möta arbetsplatsen fritidshem och du får en första
inblick hur verksamheten fungerar. Du kommer att tillsammans med din LLUare att bygga förståelse för
yrkesrollen i fritidshemmet och dess lärmiljöer, samt ta del av vilka samverkanspartners fritidshemmet har, barn,
vårdnadshavare, skola och andra samhällsaktörer. Studiehandledningen kommer att läggas ut på Bb under
vecka 44.

Kommunikation och arbetssätt
Vi kommer under kursens att arbeta med olika former av grupper och enskilt arbete.
Arbetsformerna kommer att vara föreläsningar, seminarier, VFU, samt gestaltning i form av drama.
På Bb under information hittar ni Skrivhjälp – ta del av detta redan i början av kursen och låt den skrivhjälpen
följa er under hela utbildningstiden. Under information hittar ni även något som heter APA – manual, det är ett
dokument som ni ska använda er av när ni behöver hjälp och stöd för hur ni ska referera och skriva
litteraturlistor.
Inför VFU hittar du material som du ska ha med dig till din VFU-plats och lämna till LLU. Materialet hittar du på
Bb.
Kursansvarig använder Bb för att meddela och informera vad som händer i kursen, var därför uppmärksam och
läs din studentmail och gå in och titta på Bb med jämna mellanrum.

Kursvärdering
Efter kursen kommer det att ske en digital utvärdering som du ska fylla i. Den är till stor hjälp för mig som
kursansvarig för att se vad som har fungerat och vad som behöver utvecklas i kursen.

Är det något du undrar över hör du av dig till mig, Mikael Forsberg, milfog@hig.se
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