Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Barn och barndom 12 hp!
Kursen ges på trekvartsfart under vecka 46-03. Kursansvarig lärare är jag, Annie Hammarberg. Kontakta mig om
du har frågor om kursen på e-post anehag@hig.se eller 026-648203

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

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 okt. – 20 nov.
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

Barn och barndom, 12 hp, Distans, HT16

Kurskod

UKG023

Anmälningskod

13304

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Sandra Svahn

Kontaktuppgifter

sandra.svahn@hig.se

Tel . 026- 64 86 01
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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 denna kurs ingår även ditt första VFU-moment, vecka 47, 48, 49 samt mån. och tis. i
vecka 50, då du får möta verksamheten på förskolan och känna på vad det innebär att
arbeta som förskollärare. Tänk på att redan nu beställa utdrag från belastningsregistret
eftersom det kan ta flera veckor!
Kursintroduktion tis. den 16 nov. kl. 10.15-12.00 Sal 99:131
Övrig undervisning, se KronoX

Väl mött!
Annie Hammarberg och Kerstin Bäckman

Kursupplägg
Kursen kommer att bestå av föreläsningar, work-shops, grupparbete, examinerande seminarier

Examinerande tillfällen
15/12 kl. 13-16 Examinerande seminarium Uppföljning av VFU kl. 13-16
16/12 kl. 09-12 Redovisning barnperspektiv och barns perspektiv Grupp A
16/12 kl. 13-16 Redovisning barnperspektiv och barns perspektiv Grupp B

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.
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

