Till studenter antagna på:

Halmstad 2013–12–05

24001 Idrott och hälsa för grundlärare åk 4–6 30 hp
Datum:
Plats:

22 januari 2014, kl. 10.15–15.00
hus Q, våning 3 (sal meddelas senare)

Hej och grattis till din antagning på Högskolan i Halmstad,
Varmt välkommen till kursen Idrott och hälsa för grundlärare åk 4-6 och en lärorik, rolig och utvecklande tid här på
Högskolan i Halmstad. Kursen startar på ovanstående datum. För att behålla din plats och för att kunna påbörja dina
studier vid Högskolan i Halmstad måste du genomföra nedanstående steg:
Tacka JA senast den
20 december!

Skapa ett konto.
Från och med den 13 januari
kan du skapa ditt studentkonto
och bl.a. få tillgång till
Högskolans studentportal.

Registrera dig.
Du ska själv registrera dig som
student på din utbildning vid
Högskolan i Halmstad.
Registreringen är öppen från
13 januari till 21 januari.

Kom till uppropet.
Din utbildning startar
ovanstående datum.
Observera att det är
obligatorisk närvaro under
uppropet.

Steg1
Först av allt måste du logga in på www.antagning.se för att där tacka JA till din erbjudna plats vid Högskolan i Halmstad.

Steg 2
På www.hh.se/valkommen måste du skapa ett studentkonto för att du därefter ska kunna registrera dig på den antagna
utbildningen vid Högskolans Studentportal (se steg 3). Utförliga instruktioner om hur du går tillväga för att skapa ett
studentkonto hittar du på ovanstående länk.
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Steg 3
För att registrera dig på din utbildning loggar du in på www.hh.se/studentportal. Observera att du tidigast kan registrera
dig den 13 januari och senast den 21 januari.

Steg 4
Kursen startar på ovanstående datum med ett upprop på Högskolan i Halmstad. Under uppropet är det obligatorisk
närvaro. Om du har förhinder och inte kan närvara måste du kontakta sektionssekreterare Pia Brandt på telefon 035 – 16
77 61 eller på e-post pia.brandt@hh.se.

Blackboard
Som undervisningsstöd i kursen kommer vi att använda oss av Högskolans lärplattform (Blackboard). Du använder samma
studentkonto för att logga in i Blackboard som när du registrerar dig i Studentportalen.
För att komma in på din kurs i Blackboard måste du först ha registrerat dig via Studentportalen, se ovan. Blackboard når
du via länken "Webbtjänster" som finns längst ner på studentportalens startsida eller genom att gå direkt till
hh.blackboard.com. Efter att du loggat in så ser dina kursplatser i Blackboard.
Du kan logga in på kursens sida i Blackboard ca 2 timmar efter att du har registrerat dig på kursen via Studentportalen.
Innan dess kommer du inte att kunna logga in på kursens sida.
På kursens sida hittar du alla de instruktioner du behöver för att följa kursen.

Campuskarta
Hitta till rätt föreläsningssal genom att gå in på www.hh.se/campuskarta.

Kursplan, litteraturlista och schema
Kursplan med litteraturlista hittar du på www.hh.se/kursplaner eller i studentportalen. Vi rekommenderar dig att skaffa
den kurslitteratur som du behöver så snart som möjligt. Schema hittar du på www.hh.se/schema eller i studentportalen. Sök
på de första bokstäverna i kurs- eller programnamnet.

Kursspecifik information
Kurskod för kursen du ska läsa är ID5001 och kursansvarig är Lars Kristén. På uppropet den 22 januari inleder vi med
kursintroduktion kl. 10.15–12.00 i Q-huset våning 3 med Bodil Klingvall och Lars Kristén. Därefter blir det tillämpning i
Högskolehallen kl. 13.15–15.00 med Lars Kristén. Obs! ta med ombyte till idrottskläder. Kursspecifik information läggs
ut på Blackboard (se ovan) och gås igenom vid kursintroduktionen.

Studentkåren och studentboende
Studentkåren är en frivillig sammanslutning för alla studenter på Högskolan i Halmstad och arbetar bland annat med
utbildningsbevakning och studentboende. På Kåren kan du också engagera dig i olika studentföreningar som kan förgylla
din fritid som student. Läs mer på www.karen.hh.se.

Studiemedel
För information till din studiemedelsansökan (CSN) är terminstiderna
VT14, v 04-23 (20 januari-8 juni)
HT14, v 36-03 (1 september-18 januari)
Om du vill ha ytterligare information är du välkommen att besöka www.hh.se
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Återigen varmt välkommen,
Ann-Christine Wennergren
Utbildningsledare grundlärarutbildning
anki.wennergren@hh.se
035 – 16 79 22
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