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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 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 HT15_13109
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering xxxxxx
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Hej!
Kursen startar v. 36 måndag 31/8 kl. 9.00 med momentet Barnkultur. Ni kommer vara på Silvanum
hela den första dagen. Där kommer ni först träffa kursansvarig (Hanna Ahrenby) för ett upprop för
att sedan träffa Länsgruppen för barnkultur för föreläsning och work-shop. Vi kommer den här
dagen att hålla till på Silvanum, Kungsbäcksvägen 32 (på vägen till HiG).
Dagen efter kl 09:00 ses vi på HiG i sal 33:203 för en föreläsning, efter det ska ni till sal 31:322 och
där träffa er handledare. Då vi kommer gå igenom studiehandledning, strata upp första uppgiften –
ett kulturbesök.
Det ska bli roligt och spännande att arbeta med de estetiska ämnena bild, drama, rörelse och
musik med er under höstterminen.
OBS! Byte av kurslitteratur i moment 0030 Drama

Ny litteratur: Heggestad, K. M. (svenska: 2014). 7 vägar till drama: grundbok i
dramapedagogik för förskollärare och lärare. Lund: Studentlitteratur
Ersätter:
Falkenberg, C. & Håkonsson, E. (2004). Storylineboken: handbok för lärare. (1.
uppl.) Hässelby: Runa.
Rasmusson, V. & Erberth, B. (2008). Undervisa i pedagogiskt drama: från
dramaövningar till utvecklingsarbete. (3., förnyade uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs kommer ni att fylla i en kursutvärdering - den är mycket viktig för planering av kommande
kurser.
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