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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 HT 15_13310
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering V. 34
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Hej,
och välkommen till en kurs med fokus på ledarskap och sociala relationer. Det är en
fempoängskurs med ett spännande innehåll kring förskollärarens demokratiska ledarskap
där vi bland annat kommer att beröra förhållningssätt och bemötande ur olika perspektiv.
Kursupplägg
Kursen innehåller campusbaserade träffar bestående av föreläsningar och seminarier
med aktivt deltagande samt litteraturstudier, gruppdiskussioner, gruppuppgifter och
individuell inlämningsuppgift.
Måndag den 31 augusti kl. 9-16 i sal 31:520 startar kursen.
Kursen examineras genom examinerande seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.
Undervisande lärare i kursen är Anna Eriksson och Britt-Marie Sandin Andersson.
Kommunikationssätt
Information och kommunikation sker via Blackboard som finns tillgängligt två veckor
innan kursstart. Under fliken Information finns Studiehandledningen med schema samt
kursens upplägg och uppgifter.
Kurslitteratur finns i Kursplanen, via länk i detta brev, samt senare på Blackboard under
fliken Information.
Nedanstående litteratur komma dock att ersättas med annan liknande litteratur i pdf-filer
som läggs ut på Blackboard under fliken Innehåll.
(2009). Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet. Regeringens proposition
(2009/10:165). sidor: 30 s
Förebygg diskriminering och främja likabehandling i förskolan. Stockholm: Skolverket.
sidor: 40 s

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som finns under fliken Information.

Kom ihåg att själv gå in i Studentportalen och registrera dig till kursen under vecka 35 36 och hör gärna av dig om du har frågor. Väl mött den 31 augusti!
Vänliga hälsningar
Anna Eriksson
anna.eriksson@hig.se
026 - 64 85 45
Britt-Marie Sandin Andersson
britt-marie.s.andersson@hig.se
026 – 64 88 09
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