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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 teminsstart. 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 VT16_23304.
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 via KronoX senast tio 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
.
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Hej,
och välkommen till en kurs med fokus på barns lärande i språk och matematik. Det är en
trettiopoängskurs som inkluderar femtio dagars verksamhetsförlagd utbildning. Kursen
har ett spännande innehåll kring förskollärarens förhållningssätt och arbete med barns
språkliga och matematiska lärande. Vi kommer bland annat att fördjupa oss inom
forskningsfältet avseende läs-, skriv- och matematikområden.
Kursinformation
Kursens campusbaserade träffar: 8 – 10 februari, 7-9 mars och 8-9 juni
Kursstart sker via Blackboard måndag v 4! Inläsning v 4 och 5.
Måndag den 8 februari träffas vi i sal 31:530 kl. 09.15-16.00 för vårt första
närstudietillfälle (se studiehandledning på Blackboard).
Blackboard: Finns tillgängligt två veckor innan kursstart.
Kurslitteratur: Finns i kursplanen.
Studiehandledning: Finns på Blackboard under Information.
Kom ihåg att själv gå in i Studentportalen och registrera dig till kursen under vecka 3 och
hör gärna av dig om du har frågor. Väl mött den 8 februari!
Vänliga hälsningar
Kerstin Bäckman
kbn@hig.se
026 - 64 85 53

Kursvärdering
Kursvärdering skickas ut vid kursavlut via webben.
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