Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen, Arbetslag och
samverkan för barns lärande, 15 hp
Kursen ges på helfart under vecka 46-03, 2017. Kursansvarig lärare är jag, Mikael Forsberg. Kontakta mig om du
har frågor om kursen på e-post milfog@hig.se eller telefon 070-1808251.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursens schema

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: 31/10 – 20/11
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

Arbetslag och samverkan för barns lärande, 15 hp

Kurskod

DIG515

Anmälningskod

13336

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Sandra Svahn

Kontaktuppgifter

Sandra.svahn@hig.se

H ö g s k o l a n i G ä vl e • 8 0 1 7 6 G ä vl e • 0 2 6 - 6 4 8 5 0 0 • ww w. h i g . s e

Hej och välkommen till kursen Arbetslag och samverkan för barns lärande.
I kursen är en uppgift uppbygd i tre delar, temaarbete under VFU, enskild reflekterande uppgift + en
gruppuppgift med examinerande redovisning. En uppgift handlar om arbetslaget och samverkan. Under
kursens första vecka finns det examinerande seminarium som följs upp efter vfu. Dessa seminarium
förutsätter att man är med vid båda tillfällena.

Kursupplägg
I kursen behandlas fritidspedagogens roll och bidrag till arbetslaget och samverkan i undervisningspraktiken. I
dramaövningar synliggörs olika positioner och roller i samverkan. Vidare studeras fritidshemmens möjligheter att stimulera
barns språk- och kommunikationsmöjligheter, samt lärande av matematik som finns inom fritidshemmets verksamhet. I
kursen ingår att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera projekt och tematisk aktivitet inom fritidshemmet, som en
del i den verksamhetsförlagda utbildningen. I kursen ingår två moment, där VFU är en del och föreläsningar, seminarier
och drama präglar den andra delen.
Du kommer under vecka 46 att förberedas med seminarier inom ämnesområdet för kursen samt en träff med LLUaren, för
att kunna prata om dina tankar för ett temaarbete under VFUn.
Vi kommer under kursen att arbeta med olika former av grupper och enskilt arbete.
Arbetsformerna kommer att vara föreläsningar, seminarier, VFU, samt gestaltning i form av drama.
Under VFU-perioden kommer det att ske ett trepartssamtal med dig, LLUare och lärare från kursen. Vid LLU-träffen
kommer du kommer att få ta del av ett dokument som underlag för samtalet.
Under kursens gång förväntas du vara aktiv och ett sätt att vara detta på är att skriva en så kallad yrkeslogg. Det innebär
att du i en särskild loggbok för anteckningar över vad ni uppfattar vara de viktigaste lärdomarna i kursen, vilket kan vara till
hjälp under VFU och temaarbetet som ska göras.
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.

Kommunikationssätt
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.
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.

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