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Välkommen till kursen Hälsoarbete i arbetslivet 7,5 hp
Grattis till en studieplats på kursen Hälsoarbete i arbetslivet! Kursen ges av
Högskolan i Gävle och är en folkhälsovetenskaplig kurs på avancerad nivå.
Kursen bedrivs som nätbaserad distanskurs med 50 % studietakt. Inga träffar på
campus, vi använder oss av undervisningsplattformen Blackboard.
I den här kursen kommer vi bland annat att fördjupa våra kunskaper om
arbetslivets betydelse för folkhälsan, samt öva oss i att strategiskt planera för att
åstadkomma en hälsofrämjande arbetsplats. Ett uppskattat inslag i kursen är
möjligheten att diskutera detta ämne med kurskamrater med varierande
bakgrund.
Kursens examinationsuppgifter består av att läsa kurslitteraturen och diskutera
med kurskamrater, skriva reflekterande PM utifrån litteraturen, samt att lämna in
en slutuppgift där en strategisk plan för en hälsofrämjande arbetsplats tagits
fram. Mer information om uppgifterna och kursens upplägg, samt schema för
veckorna 36–45, finner du i studiehandledningen på kursens Blackboardsida.
Kursen passar till exempel bra för dig som samtidigt arbetar i och med den
flexibilitet som nätbaserade distansstudier innebär. Var dock medveten om att
det krävs en del arbete i kursen, ca 20 h per vecka, då den ges på halvfart. All
kurslitteratur finns tillgänglig som fulltext (utom Prevent (2009), se kursplanen,
vilken du behöver införskaffa).
Om du bestämmer dig för att avsäga dig din plats på kursen ber jag dig att
omgående kontakta kansliet; kurs-aha@hig.se .
För att kunna logga in på Blackboard krävs att du har ett datorkonto på HiG som
du hämtar ut via webkonto.student.hig.se. Du skall också registrera dig på kursen
i studentportalen.
Upprop till kursen genomförs på kursens Blackboardsida.
1. Leta upp och anmäl (”enroll”) dig till kursen via blackboard.
2. För att lära känna Blackboardfunktionen Diskussionsforum, och: för att lära
känna varandra, gör en kort presentation av dig själv och lägg upp på forumet
"Presentationer". De som presenterat sig innan kl. 12.00 måndag 31 augusti
blir registrerade på kursen.
Om du inte deltagit vid uppropet innan kl. 12.00 måndag 31 augusti, utan att
meddela högskolan, erbjuds din plats till annan sökande.
Kursstart är onsdag 2 september
Bekanta dig gärna med vår Blackboardsida efter att du fått datorkontot, och ta för
vana att regelbundet kolla din studentmail. Vid mailkontakt, skriv kursens namn i
ämnesfältet tillsammans med ämnet för din fråga.
Välkommen att studera hos oss!

Hasse Nordlöf
Kursansvarig

