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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 HT15-13349
Period för inskrivning/enrollering på Blackboard fredag v. 41
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Kursinformation
Kursen startar v. 42 2015 och avslutas v. 12 2016.
Lokal: Centrum för utveckling och lärande
Kursens campusbaserade träffar är:
1. Fredag 23/10 kl. 8.30–15.15 (v. 43)
2. Fredag 4/12 kl. 8.30–15.15 (v. 49)
3. Fredag 29/1 kl. 8.30–15.15 (v. 4)
4. Fredag 18/3 kl. 8.30–15.15 (v. 11)
Litteratur: Den litteratur som finns i PDF-format är tillgänglig på Blackboard (från fredag v.
41) under fliken Innehåll. Övrig litteratur ingår i kursen och delas ut senare.
Eftersom kursen startar vecka 42 och vi träffas första gången vecka 43, får ni den första
uppgiften till den första träffen nedan. I studiehandledningen som kommer på Blackboard
fredag v. 41 ser ni även förslag på studiegången, t ex vilken litteratur som ni kan börja
läsa in er på.
Uppgift 1:
Läs Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) med koncentration på kap. 2.
Strävansmålen är formulerade under rubrikerna Normer och värden (2.1), Utveckling och
lärande (2.2), Barns inflytande (2.3), Förskola och hem (2.4) samt Samverkan med
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (2.5). Kap. 2.6 och 2.7 behandlar förskolans
krav på uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten samt förskollärares och
förskolechefers ansvar i det avseendet.
Skriv ner exempel från verksamheten, med utgångspunkt i strävansmålen samt kap. 2.6
och/eller 2.7 hur du som förskollärare arbetar för att:
 dokumentera
 följa upp
 utvärdera
 utveckla
Medtag era anteckningar/material till första träffen (23/10). Det ni noterar är till som
underlag för diskussioner under dagen och definitivt inte någon kontroll av er verksamhet.
Litteraturen i kursen bidrar till olika infallsvinklar, reflektion och diskussion, men den ger
inte något konkret ”facit” till det systematiska kvalitetsarbetet för förskollärare och
förskolechefer. Era erfarenheter och kunskaper är betydelsefulla och att delge varandra
är viktiga inslag i kursen för att utveckla processer och kvalitetsarbete.
Kom ihåg att göra registrering till kurs i Studentportalen v. 41-42 och hör gärna av er om
ni har frågor. Väl mött den 23 oktober!
Vänliga hälsningar
Anna Eriksson
anna.eriksson@hig.se
026 - 64 85 45

2(2)

