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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.

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

Hej, och välkommen till kursen Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv
för ämneslärare!
Nedan finner du lite information om kursen. För ytterligare information hänvisas du till
kursens blackboardsidor, en för campus och en för distans. Dessa sidor öppnas senast
måndag vecka 7. Där hittar du studiehandledning med litteratur- och läsanvisningar samt
momentschema. Här finns också mer detaljerad information kring examinationen på
kursen.
Det kursmaterial (några texter och filmer) som vi tillhandahåller finner du på kursens
Blackboard, under fliken Innehåll. Övrigt kursmaterial förväntas du ordna på egen hand,
som det brukar vara inom högskolan. 
Observera att detta välkomstbrev riktar sig till både dig som läser kursen på campus och
till dig som läser den på distans!
Varmt välkommen till kursen!
Sarah Ljungquist (kursansvarig)
Kursupplägg
Kursstart vecka 9 måndag 29 februari. I första kursveckan ligger mest föreläsningar
(enbart ett par kortare seminarium). Andra kursveckan innehåller omväxlande
föreläsningar och seminarier. Dessa två kursveckor är undervisningsintensiva. Det har att
göra med vi vill att du ska hinna bekanta dig med så många som möjligt av de
värdegrundsfrågor som kursen behandlar före din VFU. Själva VFU-perioden påbörjas
tredje kursveckan och pågår i sammanlagt sex veckor, varav en vecka (skolornas påsklov)
är tänkt som en inläsningsvecka för den teoretiska delen av kursen. VFU-delen av kursen
avslutas fredag vecka 16. I början av vecka 17 (måndag för campus, tisdag för distans)
redovisas VFU-uppgiften. Mer information om denna hittar du på Blackboard. Resten av
vecka 17 samt måndag och tisdag vecka 18 har du föreläsningar och seminarier
(nätbaserade för distansgruppen). Dessa veckor är seminarierna examinerande vilket
innebär att din aktivitet på dessa utgör grunden för den muntliga examinationen på kursen.
Kursens skriftiga examination består av en hemtentamen, vilken lämnas ut onsdag i vecka
18.
Mer information om kursupplägget hittar du på kursens blackboardsidor (den för campus
respektive den för distans). Sidorna öppnas senast måndag vecka 7.
Kommunikationssätt
All information om kursen läggs ut på kursens två Blackboardsidor, den för
campusvarianten av kursen och den för distansvarianten. Föreläsningarna till
distanskursen spelas in och läggs ut samma vecka (vi eftersträvar samma dag) som de
ges för campus. Campusgruppens seminarier äger rum på plats på campus HiG.
Distansgruppens seminarier äger rum via Skype för företag eller Adobe Connect. Mer
information om detta på Blackboard.

Kommunikation med lärare sker företrädesvis i samband med undervisningstillfällena,
annars via mejl.
Kursvärdering
Kursutvärdering skickas ut elektroniskt i samband med kursens slut.

