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vecka 35 och 36
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KONTAKTUPPGIFTER

Sandra Svahn
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KURSADMINISTRATION
KONTAKTUPPGIFTER

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.

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 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
Tips till dig som skriver välkomstbrevet

1(2)

Hej Allesammans!
Jag hälsar er varmt välkomna till kursen som heter: Ledarskap (VFU) 15hp! Jag kommer att tolka
kursplanen i en studiehandledning som kommer så snart den är klar. Vårt första möte kommer att
vara på måndag den 31: e augusti i rum 31:31:329 från 09.15 till 16.00.
Kommunikationssätt

Vi kommer att använda Blackboard för att ge er information kontinuerligt. Jag kan säga att man
kan förbereda sig genom att läsa kurslitteraturen och fundera över sitt eget ledarskap om man
skulle vilja förbereda sig för vår kurs.
Ni ska få uppgifterna så snart som möjligt också. Vi ska ha riktigt yrkespraktiska uppgifter i kursen.
Jag hälsar er välkomna! Det ska bli väldigt roligt att träffa er!
Sommarhälsningar från
Cresantus Biamba
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