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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 ca 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 HT15_15151

Information från kursansvarig se sida 2-3

Välkommen till kursen

Ledarskap och förändringsarbete inom vård och omsorg B, 15hp.

Varmt välkomna till kursen Ledarskap och förändringsarbete inom vård och omsorg!
Kursen är uppdelad i två moment. Det första ges höstterminen 2015 och det andra
vårterminen 2016. Höstens delmoment ger syftar till att ge fördjupad kunskap om lärande
och förändringsprocesser, förståelse för ledningens roll i förändringsarbete samt
betydelsen av att organisera för lärande inom vård och omsorg.
I kursen använder vi oss av lärplattformen Blackboard. Det är via den som all information
om kursen presenteras och där lärare och studenter kan kommunicera varandra.
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier via webbkonferens som du kan
ta del av direkt i din dator. Webbkonferens innebär att deltagarna kan kommunicera med
ljud och bild i realtid. Du måste därför ha tillgång till utrustning för webbkonferenser, viket
är en dator, bredband (ej mobilt), flashspelare (om du kan se filmer på Youtube har du en
sådan, annars kan den laddas hem gratis från Adobe) och ett headset med mikrofon. Det
sista är mycket viktigt annars fungerar inte ljudet under sändning. Om ljudet går ut i ”lösa”
högtalare uppkommer rundgång av ljudet, vilket gör det omöjligt att kommunicera. Vi vill
också att du har en webbkamera trots att alla inte kan vara i bild samtidigt eftersom
bildstorleken blir för liten. Några kan vara i bild under sändning, vilket underlättar för lärare
och kurskamrater att hålla kontakt i kursen. Det är viktigt att varje student sätter sig in i hur
tekniken fungerar under sändning eftersom det är mycket störande när inte ljudet från
någon student fungerar. Föreläsningar spelas in och efter sändningen kan du ta del av
inspelningen via Blackboard. Utrustningen för webbkonferens är inte särskilt dyr att
införskaffa.
Du registrerar dig på kursen i Studentportalen https://studentportalen.hig.se ca en vecka
innan kursstart. För registrering i Studentportalen krävs det att du har ett datakonto som du
själv kan hämta via webbplatsen https://webkonto.student.hig.se/.
Detta datakonto
använder du även för att logga in i Blackboard https://lms.hig.se som är Högskolans digitala
lärplattform. När du loggar in på Blackboard finns du inte automatiskt med i din kurs där.
Du måste själv söka upp kursen i Blackboard och lägga till dig enrolla ”skriva in” dig i
kursen.
Före den första webbkonferensen måste du också ”enrolla” i kursplattformen Blackboard.
Där kommer att finnas en länk till webbkonferensen.
Första webbsändningen blir v.36, tisdag den 1 september kl.13.00–15.00. Denna fm.
ägnas framför allt till introduktion av kursen, presentation av deltagarna samt att bekanta
sig med webbtekniken och det elektroniska klassrummet Blackboard. Vi ser det som
mycket viktigt att du deltar eftersom ett syfte är att lära sig webbkonferenstekninken och att
testa så att din utrustning fungerar i webbkonferenssystemet. Därigenom hoppas vi minska
ned på de tekniska störningarna under kommande sändningar.

Om du inte har möjlighet att vara med vi introduktion och inte meddelat det till skolan,
kommer din utbildningsplats att erbjudas annan sökande.
Tider för höstens undervisning

Datum
150109

Tid

Innehåll.
13.00 – 15.00
Introduktion; Presentation av deltagare
kursupplägg samt information om Blackboard
10.00 – 12.00
150922
Föreläsning – lärande i organisationer
16.00 – 18.00
151019
Litteraturseminarium Obligatoriskt
10.00
–
12.00
151105
Föreläsning – förändringsarbete
16.00 – 18.00
151201
Litteraturseminarium Obligatoriskt
12.00 – 15.00
160115
Delkursavslutning Obligatoriskt
Vissa webbföreläsningar kan komma att ersättas av inspelade föreläsningar

och

Kursansvarig: Tyrone Holmström 026-64 82 17, e-postadress:
tyrone.holmstrom@hig.se
Akademisekreterare: Marie Åhrman tfn: 026-648238, e-postadress
marie.ahrman@hig.se
På hemsidan www.hig.se/student hittar du det mesta du behöver veta som student vid
Högskolan i Gävle, så som kursplan, terminstider, information om boende, ansluta till
högskolans nätverk och mycket mer som kan vara bra och veta.
KANSLIET
Kansliet sköter akademins administration. Hit kan du vända dig om du vill ha information
om akademins kurser, lärare, kursplaner och begära kursbevis m.m.
Kansliet finner du i hus 51 plan 2.
Våra öppettider är: måndag-onsdag 09:00-15:00, torsdag 13:00-15:00 och fredag 09:0012:00.
Akademisekreterare: Marie Åhrman

Om du inte tänker gå kursen kan du meddela detta till akademisekreterare Marie Åhrman
(marie.ahrman@hig.se, 026-64 82 38)

Med vänlig hälsning

Tyrone Holmström
kursansvarig

