2013–12–05

Sektionen för lärarutbildning

Till studenter antagna på:

24004 Matematik för lärare åk 4–6 (16–30). Ingår i Lärarlyftet II., 15 hp
Datum:
Plats:

24 januari, kl. 13.00–17.00
meddelas i januari via e-post

Hej och grattis till din antagning på Högskolan i Halmstad!
Varmt välkommen till Matematik för lärare åk 4-6 (16-30 hp) – Ingår i lärarlyftet, 15 hp, och en lärorik, rolig
och utvecklande tid här på Högskolan i Halmstad. Kursen startar på ovanstående datum. Om du har förhinder
att närvara vid uppropet måste du kontakta sekreterare Pia Brandt, telefon 035 – 16 77 61 eller på e-post
pia.brandt@hh.se.

Studentmail
Studentmailen är den enda mail som vi på Högskolan använder för att komma i kontakt med dig som
student och därför viktig att använda. Dina användaruppgifter får du genom att gå in på
www.hh.se/valkommen och klicka längst ned på sidan: ”Skapa studentkonto – så här gör du”. Om du får
problem hjälper vi dig första dagen vi träffas.

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

Kursplan, litteraturlista och schema
Kursplan med litteraturlista (MA9012/1.1) hittar du på www.hh.se/kursplaner. Vi rekommenderar dig att
skaffa den kurslitteratur som du behöver så snart som möjligt, se mer under Kursspecifik information nedan.
Schema hittar du på www.hh.se/schema. Sök på de första bokstäverna i kursnamnet.
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Kursspecifik information
Kursen är på distans och campusförlagda dagar är oftast fredagar och lördagar. Campusförlagda dagar under
vt14 är:
v4
v 11
v 14
v 20
v 20
v 21

fredag 24/1
lördag 25/1
fredag 14/3
lördag 15/3
fredag 4/4
lördag 5/4
tisdag 13/5
lördag 17/5
fredag 23/5

kl 13.00–17.00
kl 8.00–15.00
kl 13.00–17.00
kl 8.00–15.00
kl 13.00–17.00
kl 8.00–15.00
kl 15.00–17.00
kl 9.00–13.00
kl 13.00 – 17.00

Inför föreläsningen den 24 januari är det bra om du handlat in följande böcker och läst:
Sollervalls bok, Tal och de fyra räknesätten.
Kap 1 och 2
Bergius & Emanuelssons bok Hur många prickar har en gepard?
Kap 1
McIntosh bok Förstå och använda tal
Kap 1-5, samt bekantat er med
sidorna 156-239.
Skolverkets allmänna råd
s 1-12

Vid kursstart får du mera information om innehåll och genomförande av kursen.
Återigen varmt välkommen,
Caroline Eriksson

Ulla Palmqvist

Kursansvarig

Samordnare

caroline.eriksson@hh.se

ulla.palmqvist@hh.se

035 – 16 79 28

035 – 16 77 85
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