Till studenter antagna på:

22108 Funktionshinder och handikapp – arbetsliv och sysselsättning 7,5 hp
Startdatum: 27/1 2014
Hej och grattis till din antagning på Högskolan i Halmstad, Varmt välkommen till kursen Funktionshinder och
handikapp – arbetsliv och sysselsättning 7,5 hp och en lärorik, rolig och utvecklande tid här på Högskolan i Halmstad.
Programmet eller 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 20 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 20 januari till 26 januari.

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.

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 20 januari och senast den 26 januari och att programstudenter ska registrera sig till både programmet och de
ingående kurserna. Vid frågor om registrering kontakta sektionssekreterare Charlotte Andersson på telefon 035 - 16 74 97
eller på e-post charlotte.andersson@hh.se
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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.
Kursen är öppen via Blackboard ca två 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.

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
Kursen Funktionshinder och handikapp – arbetsliv och sysselsättning ges i samarbete mellan tre lärosäten och
Utbildningsradion. Det är Högskolan i Halmstad, Örebro universitet och Umeå universitet som samverkar och svarar för
kursmomenten. Till kursen har dessutom Utbildningsradion i samverkan med lärosätena producerat ett antal specialgjorda
radioprogram. Kursen är helt internetbaserad, vilket innebär att samtliga föreläsningar, instruktioner, diskussioner samt
radioprogrammen finns tillgängliga dygnet runt på Blackboard. Där hittar du all information du behöver om kursens
upplägg och innehåll. Vi rekommenderar att du i samband med att kursen öppnar den 27/1 ägnar en stund åt att sätta dig
in i kursens upplägg genom att ”surfa runt” på plattformen och läsa igenom och lyssna till de instruktioner som finns.
Under rubriken ”Studieanvisningar”, i vänstermarginalen inne på kursens sida i Blackboard, hittar du uppgifter om hur
tidplanen ser ut och när sista inlämningsdatum är för examinationsuppgifterna. Eftersom all kontakt sker över Internet ser
vi gärna att alla presenterar sig inne på utbildningsplattformen. Din första uppgift på kursen kommer därför att bestå i att
skriva en personlig presentation. Instruktioner för detta hittar du under rubriken ”Presentation” inne i Blackboard.
Kursens mål och innehåll
Kursens mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap om villkor, möjligheter och hinder i arbetslivet för
personer med funktionsnedsättningar. I kursen behandlas den välfärds- och arbetsmarknadspolitiska dimensionen och
olika former av stödinsatser. Vidare fokuseras på betydelsen av olika aktörer, såsom organisationer och professioner samt
på samverkan mellan dessa aktörer, i förmedlandet av olika stödinsatser. Umeå universitet och Örebro universitet är
ansvariga för kursen. Kursinnehållet är fördelat på sju teman eller delar. Till varje del hör ett antal illustrerande
radioprogram.
Frågor om kursen
Har du frågor innan vi drar igång den 27 januari 2014 är du välkommen att höra av dig. Frågor om kursens upplägg och
innehåll skickas i första hand till Lennart Sauer. Han är kursansvarig och finns på Institutionen för socialt arbete, Umeå
universitet, e-post: lennart.sauer@socw.umu.se. Frågor om lärplattformen Blackboard skickar du till Therése Mineur vid
Högskolan i Halmstad, e-post: therese.mineur@hh.se
Vi är tacksamma för om du i alla kontakter med kursledningen alltid anger vilket lärosäte du är antagen och registrerad
vid. Respektive lärosäte har nämligen enbart tillgång till uppgifter på de studenter som registrerade vid just det lärosätet.
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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 20 januari – 8 juni
Om du vill ha ytterligare information är du välkommen att besöka www.hh.se.
Återigen varmt välkommen,
Therése Mineur
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