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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_13304

Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig i Studentportalen senast 10 dagar
före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån

av plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
Fritext

Hej och välkommen till kursen Perspektiv på förskolläraryrket 7,5 hp!
Kursen börjar vecka 36 med första tillfället av två i studieteknik tors. 3/9 kl.
13.00-15.45 i Valhall (41:204).
Första gången vi träffas i kursen är fre. 4 september kl. 9.00-12.00 i sal 13:111
(Hus 13, våning 1) och på eftermiddagen kl 13.00-16.00 delar vi upp oss i sal
31:523 och 31:524. Resterande tid denna vecka behöver du använda för inläsning
av litteratur, se den blåfärgade litteraturen nedan.
Vad första kursen innehåller hittar du i kursplanen. En bok som ni behöver köpa
redan nu, eftersom den är ny är: Engdahl, I. & Ärleman-Hagsér, E. (2015). (Red.)
Att bli förskollärare – mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber AB.
Resten finns att ladda hem via internet eller skriva ut från Blackboard.
Observera! Ändringar i kursplanen vad gäller litteraturlistan är på gång.
Vi önskar er varmt välkomna till den första kursen förskollärarutbildningen och
ser fram emot intressanta och lärorika veckor tillsammans med er!
Väl mött/ Annie Hammarberg
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