Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för Utbildning och ekonomi
KURSNAMN Barn och barndom, 12hp Distans
KURSKOD UKG023
ANMÄLNINGSKOD 13306
KURSVECKOR 46-03
KURSPLAN hittar du här
SCHEMA hittar du här
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN 2015-11-02 – 2015-11-15
KURSANSVARIG Annie Hammarberg
KONTAKTUPPGIFTER anehag@hig.se
KURSADMINISTRATION Sandra Svahn
KONTAKTUPPGIFTER sandra.svahn@hig.se
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 Barn och barndom, 12 hp 13307
Period för enrollering fr.o.m.26 okt
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Kursupplägg

Välkommen till kursen Barn och barndom 12, hp.
I denna kurs närmar vi oss frågor kring barnsyn, barnperspektiv och barns
perspektiv. Vi kommer även att beröra aspekter av barns utveckling och
levnadsvillkor i förhållande till förskolans verksamhet. Relationen mellan omsorg
och lärande kommer att diskuteras och problematiseras.
I kursen ingår även ditt första VFU-moment, där du får möta verksamheten på
förskolan och prova på samt värdera vad det innebär att arbeta som förskollärare.
Tänk på att redan nu beställa utdrag från belastningsregistret eftersom det kan ta
flera veckor!
Väl mött!
Annie Hammarberg och Kerstin Bäckman

Kursintroduktion sker onsdag den 11 nov. 09.00 - 12.00 Grupp A: 31524, Grupp B:
31526
13:00 - 16:00 Grupp B: 31526, Grupp A: 31524
Undervisning ges i form av seminarier. Examinationer sker såväl muntligt som skriftligt.
Undervisningstillfällen på HiG: 11-12 nov, 10-11 dec. samtliga dagar kl. 09.00- 16.00
Examinerande tillfällen på HiG är:
Vecka 50 tors. den 10 dec. kl. 09.00 – 12.00 Uppföljning av VFU
Vecka 50 fre. den 11 dec. Grupp B 09.00- 12.00 Redovisning av gruppuppgift
Vecka 50 fre. den 11 dec. Grupp A 13..00- 16.00 Redovisning av gruppuppgift

Kommunikationssätt
Kommunikation med lärare i kursen görs företrädelsevis via mail
Kursvärdering
Kursvärdering genomförs centralt genom att du får ett meddelande via mail med information om var du hittar
den.
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