Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Samtal med barn 7,5 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 46/2016-03/2017. Kursansvariga är Ulla Forinder och Erika Ehn.
Kontakta oss om du har frågor om kursens upplägg på e-post ulla.forinder@hig.se eller telefon 026-648983,
erika.ehn@hig.se eller telefon 026-648247.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista Tryck här
Kursens schema Tryck här
Mer information om kursen se sid 2 i välkomstbrevet

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 2016-11-07--11-13
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Kursnamn

Samtal med barn 7,5 hp

Kurskod

SAA021

Anmälningskod

HIG-15102

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv, avdelning för socialt arbete och psykologi

Kursadministratör

Marie Åhrman

Kontaktuppgifter

e-post: maa@hig.se telefon: 026-648238 eller kurs-aha@hig.se
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Kursupplägg
Kursen som ges på avancerad nivå är fristående och bedrivs på halvfart med tre
obligatoriska träffar vid Högskolan i Gävle. Kursen bedrivs till största del på distans via egna
studier utifrån en studiehandledning samt i vår läroplattform Blackboard. Schema med mer
detaljerat innehåll för varje seminarium/träff kommer att läggas ut ca två veckor före kursstart.
Kursen betonar i huvudsak teoretiska perspektiv på samtal med barn, med inslag av praktisk tillämpning.

Kursintroduktionen ges via Adobe Connect (hemifrån din egen dator).
Kursintroduktion Tisdag 15 november kl. 10.00.
Länken för att se introduktionsföreläsningen läggs samma dag ut på Blackboard. Föreläsningen
spelas även in så de som eventuellt antas sent på kursen ska kunna ta del av den via länk.
Kurstillfälle nr 1 i Gävle den 17 november 2016.
(Petter Iwarsson från BRIS)

Kurstillfälle nr 2 i Gävle den 15 december 2016.
(Eva Redemo)

Kurstillfälle nr 3 i Gävle den 11 januari 2017.
Kursansvarig: Ulla Forinder ulla.forinder@hig.se och Erika Ehn erika.ehn@hig.se
En tid före kursstart finns studiehandledning med information, schema och examinationsuppgifter
tillgängliga på läroplattformen Blackboard. Se till att lära dig om hur Blackboard fungerar (om du
inte redan vet det).
Du förväntas lära dig kursens teknik genom att i första hand läsa på kursens läroplattform
Blackboard under fliken ”Information”. På följande adress finner du även Learning Centers
hjälpsidor om Adobe Connect: http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Webbkonferensverktyg.html
Om du behöver extra teknisk support kan du i god tid vända dig till högskolans support:
http://support.hig.se
Som förberedelse inför kursstarten den 15 november kan du komma igång med din egen
lärprocess genom att göra följande:
Se till att skaffa kurslitteraturen, börja läsa och du kan även se en del filmer som läggs ut via
länkar och förbereda dig inför kursens första examinationsuppgift.
Du registrerar dig på kursen i Studentportalen https://studentportal.hig.se ca en vecka innan
kursstart. För registrering i Studentportalen krävs det att du har ett datorkonto som du själv kan
hämta via webbplatsen https://webkonto.student.hig.se. Detta datorkonto använder du även för att
logga in i Blackboard https://lms.hig.se som är Högskolans digitala läroplattform

Kommunikationssätt
Kontakt med lärare och kursansvarig sker lättast via mail, observera att det då är din
e-postadress på HiG som används.

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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