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För frågor om schema kontakta Birgit L-Ö.

Vecka 45

Birgit Lindgren Ödén
birgit.lindgren-oden@hig.se
Monika Karlsson
monika.karlsson@hig.se

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.
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Kursupplägg
Vi startar den 6 november kl. 09:00 – 16:00. Schema med tider och sal/salar finner ni
under länken schema@hig.se. Ni söker schemat på signatur bld, gnd eller kurskod
RVG504 (campuskurs). Antal träffar (obligatoriska) under kursen är åtta och den sista
träffen blir den 22 januari 2016. I varje del (geografi, historia, religion och
samhällskunskap) ingår att göra en individuell uppgift som redovisas skriftligt och muntligt
vid respektive delmoments sista tillfälle. Didaktikuppgiften genomförs som en
gruppuppgift.
Kursen börjar med SO-ämnena religion och geografi. På förmiddagen ägnar vi tiden till
religion och på eftermiddagen geografi.
Inför den 6 november:
Religion: Utifrån Barn i religionernas värld (red. Berglund och Gunner) som ni läser på
förhand, ska vi tillsammans få grundläggande kunskap om kulturmöten i det
mångreligiösa Sverige. Ni ska också fundera på hur ni ser på religionens roll i
förskola/grundskola och om det finns någon nedärvd religiös tradition som (o)medvetet
traderas vidare generation efter generation. Ni läser också, och tar med, kursplanen för
religionskunskap åk 1-3 och förskolans värdegrund och uppdrag. Dessa dokument hittar
ni på www.skolverket.se
Geografi: Till det första tillfället tar ni med en valfri Atlas och Karl-Erik Perhans häften i
Geografi. De är slut på förlag men ni kan direkt kontakta författaren och få dem till ett
riktigt bra pris, se anvisning nedan.Har ni frågor om detta, tag kontakt via mail med
gunilla.nylund@hig.se.
Information från Karl-Erik Perhans angående de tre häftena i geografi:

De som vill ha alla tre kompendierna, sätter in kr 230:- på mitt plusgirokonto 4298419-5
och anger sitt namn. Samtidigt skickar de ett mail till mig på adressen
"perhans@geolaromedel.se" och talar om att de betalat och anger leveransadressen.
Priset är inklusive porto. De som bara vill ha ett eller två kompendier betalar kr 90:resp. 165:-. Jag skickar omgående när jag ser att pengarna kommit in på kontot. Det tar
alltså bara några dagar från betalning tills de får kompendierna.
Förutom de fysiska träffarna kommer vi att använda Blackboard för information och
kommunikation. Efter avslutad kurs genomförs också kursvärderingen i Blackboard.
En checklista för hur du aktiverar ditt datorkonto, loggar in på Blackboard och mycket
annat ”matnyttigt” hittar du på: http://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Nystudent/Checklista.html

Vi ses den 6 november, hälsar
Birgit och Gunilla
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