Välkommen till Högskolan i Gävle!
Hej och välkommen till Högskolan i Gävle. Vad roligt att du valt att studera ett av
lärarprogrammen här på Högskolan. Vi i PIG (Pedagogerna i Gävle) hoppas innerligt att du
kommer trivas och utvecklas här med oss. Du kanske undrar vad PIG är för något? Jo, vi är
en förening för alla pedagogiska program på Högskolan som finns till för att hjälpa och stötta
studenter i sina studier och i studentlivet. Vi planerar olika typer av aktiviteter och event som
exempel spelkvällar, sittningar och pluggstugor. Vi är även de som planerar den så kallade
insparken som hålls för de nya studenterna på Högskolan innan höstterminen startar. På
grund av den rådande situationen med covid -19 är det osäkert hur insparken kommer se ut.
Vi hänvisar därför till www.geflestudentkar.se/inspark2020 där information kommer läggas
ut allt eftersom vi planerar. Vi hoppas att situationen hinner lugna sig till den planerade
insparken som är tänkt att börja den 19 augusti. Att vara medlem i PIG har många fördelar.
Inom vår förening finns en gemenskap man inte får på andra ställen och med hjälp av PIG's
kontakter med Högskolans andra föreningar, hittar du bekantskaper utanför ditt program som
kan ge dig goda kontakter för framtiden. Och det viktigaste av allt, du kommer alltid att ha en
person att vända dig till.
Du har väl inte missat vilken bra skola du valt att studera på? Högskolan i Gävle ligger
väldigt centralt med cykel- och gång avstånd till mycket, det är en miljöcertifierad skola och
hos dem finns utbildningar som ledder till jobb. Vill du veta mer allt det positiva med
Högskolan i Gävle? Läs mer här https://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Studera-paHogskolan-i-Gavle.html

Du hittar oss på vår Facebook-sida ”PiG - Pedagogerna i Gävle” samt på Instagram
”pedagogernaigavle”.

Frågor? Tveka inte att höra av dig! Vi svarar gärna på era frågor.
Mejl:
prinfo.pig@gmail.com

Sexmästarinna:
Frida Celind
073-045 68 77
Vice Sexmästarinna:
Sarah Gabrielsson
072-947 63 16
Vi hoppas att vi ses den 19 augusti!

