Tentavärdsnytt
Information till tentamensvärdar vid Högskolan i Gävle
Nr:1 Mars 2010
Kårobligatoriet

1 juli 2010 tas kårobligatoriet bort. Alla studenter som börjar efter detta datum behöver allts inte betala
kåravgift. Detta innebär att alla som ska skriva en omtentamen i augusti måste uppvisa kåravgift om de
kommer som oanmäld till tentamenssalen eller inte har ett kryss i anmälningslistan. De som är anmälda och
har ett kryss i anmälningslistan behöver ju inte visa kårkort.
Webbparlando

För att kunna kontrollera telefonnummer till kanslipersonal och lärare går ni in i Webbparlando. Det ligger
under Direktlänkar på interna hemsidan. Ni loggar in med: tenta, 8717
Brandskyddsutbildning

21/10, 18/11 och den 16/12, från kl 09.00 till 12.00
Lokal: Bibliotekets konferensrum.
Utbildningen som leds av Gästrike Räddningstjänst tar ca 3 timmar och innehåller både teori och praktik.
Kostnaden är 275:-/deltagare och betalas av resp. institution eller enhet.
Ta chansen att öka din kunskap om brandrisker och lär dig släcka en mindre brand med hjälp av den
brandsläckningsmateriel som finns på vår arbetsplats. Du kommer garanterat att öka din medvetenhet om
varför en brand uppstår och vad man kan göra i preventivt syfte, något du kan ha nytta av även i din
hemmiljö.
Anmäl dig via mail till lsg@hig.se . Använd gärna rubriken: Brandskyddsutbildning + aktuellt datum.
Externa studenter

Kom ihåg att aldrig häfta ihop de externa studenternas svarsblad, jag ska kopiera dem och det försvåras av
häftningen. Lägga den färdigskrivna tentan i statistiken, inte längst ned bland övriga tentor!
Ventilation

Ventilationen är igång dessa tider i hus 96: vardagar 8-21, lördag 8-19, söndag 8-16. Om det skulle vara
något problem ring Akademiska Hus på jourtelefon 026-186730 (där svarar SOS-alarm och kopplar vidare
till Per eller Magnus). De kan även nås på Per: 070-5110993 eller Magnus: 070-5110996.
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Ny kod till tentaskåpet

Jag har bytt kod, ny kod är från och med måndagen 5 oktober. 698465
Nya tentamensvärdar

Vi har två nya tentamensvärdar, Annika Knutsson och Charlotte de Faire. Hjärtligt välkomna till detta
härliga gäng!
Avtackning

Kerstin Ekman har slutat hos oss, hon har flyttat till Eskilstuna. Jag har avtackat henne och hon hälsar så
mycket till er alla!

