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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
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering from 24 Juni
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

Hej
Varmt välkomna till denna kurs som påbörjas redan tisdag den 9 augusti kl 9.15-12.00 då vi har en
gemensam kursstart med distansen. Ni kan från den 24 juni enrolla er på Blackboard för vidare
information där ni även kommer finna ert schema.
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Många av kursens artiklar, rapporter etc kommer finnas som länk på Bb men det finns 2 böcker på
listan som ni redan nu kan skaffa:
•
•

Sommer, Dion. Pramling Samuelsson, Ingrid & Hundeide, Karsten (2011) Barnperspektiv och
barnen perspektiv i teori och praktik
Riddarsporre, Bim & Persson, Sven.(red) (2010) Utbildningsvetenskap för förskolan

Vill du påbörja delar i kursen redan i sommar kommer under Bb finnas information om
seminarieuppgifter i kursen.
Det kommer även finnas en möjlighet till studiebesök till London där vi besöker tre förskolor. Jag har
resonerat med en kollega på Kingston University och funnit ett möjligt datum med utresa söndag den
9-12 oktober. Kostnaden får du tyvärr själv stå för (vi jobbar på att försöka få lite finansiering för detta
från HIG) men resa med billiga flygbolag kan man få runt 1000 lappen. Boende så har vi tittat på olika
vandrarhem både i Kingstone/Surbiton som ligger utanför London eller mer centralt i London (sist
bodde vi på Hostel Generator vid Russel Square). Jag kommer ta fram en prislista inför kursstarten. Är
du intresserad så maila gärna mig.

Varmt välkomna
Kia Kimhag

