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Välkommen 

VÄLKOMMEN TILL Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i 

Borås och kursen Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp 

Kursen startar med kursintroduktion  

onsdagen den 2 september 2020 klockan 15-17 via zoom.  

 

Tänk på att du måste registrera dig på kursen och skapa ditt studentkonto/ID! 

Du hittar information på https://www.hb.se/Student/Ny-student/ 

 

Vi använder PingPong som lärplattform vid Högskolan i Borås. Via PingPong kommer du 

under kursens gång att kunna hämta all information som gäller den kurs du ska gå. 

Då rektor har beslutat om fortsatt gult läge fram till och med 8 november 2020 kommer inte 

kursintroduktion erbjudas på campus, utan allt sker via zoom. Kursintroduktionen kommer 

både att streamas och spelas in för att läggas på kurssidan på PingPong. Kursens samtliga 

kursträffar kommer att erbjudas digitalt. Om Folkhälsomyndighetens riktlinjer kommer att 

ändras kan träffarna även komma att erbjudas på campus, dock kommer det digitala 

alternativet att kvarstå. 

Kursintroduktionen äger rum onsdagen den 2 sept kl 15-17 via zoom. Länk till detta samt 

information om datum och mer detaljerat innehåll för kursen publiceras på PingPong före 

kursstart.  

Undervisningen sker på kvartsfart. Följande dagar är planerade, se aktuellt schema på följande 

länk, där uppdateras eventuella förändringar. Samtliga föreläsningar kommer att streamas. 

Onsdagen den 2 sept kl 15-17: Kursintroduktion, Cecilia Ljungblad  

Onsdagen den 23 sept kl 15-18: Ledarskap och organisation, Christoffer Larsson  

Onsdagen den 7 okt kl 15-18: Fysisk aktivitet och friskvård, Dan Andersson 

Onsdagen den 28 okt kl 15-18: Psykosocial arbetsmiljö, Cecilia Ljungblad  

Onsdagen den 11 nov kl 15-18: Tillitsbaserad styrning, Robert Larsson 

Onsdagen den 25 nov kl 15-18: KappAhl en hållbar arbetsplats med starkt 

medarbetarskap- hur gör man? Anna Andihn, Vice President HR, Communication & 

Sustainability 
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Utvärdering och studentinflytande 

Kursen utvärderas kontinuerligt och era åsikter är viktiga för förbättringsarbete. Kursen 

utvärderas både skriftligen och muntligen och resultatet återkopplas till er. 

 

PING PONG support 

När du registrerat dig och skaffat användarkonto så kan du logga in på lärplattformen PING 

PONG. Då får du också tillgång till övriga delar av kursen i PING PONG. I följande länkar 

finner du mer information om PING PONG och Guider & Manualer. För PING PONG-

support kontakta din PING PONG-administratör, pingpongsupport-vhb@hb.se 

 

Kontaktinformation 

Kursansvarig – Cecilia Ljungblad 

Studierektor - Cecilia Ljungblad  

Intern studievägledare med ansvar för studentärenden - Emelie Källquist  

Administration – Fredrik Roos 

Studentcentrum - hjälper till med diverse praktiska saker som exempelvis tentamensservice. 

Studentservice - ger dig stöd för att klara dina studier.  

Bibliotek & läranderesurser - en arbets- och mötesplats för studenter, forskare, lärare och 

allmänhet. 

Studentkåren - studenter som arbetar för studenter. 
 

http://www3.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hY7LDoIwFEQ_qdNSr7qktpQqj6ApIhvCwhiMgAvj9wuJW3FmeXIyw2o2dWjf3a19dePQPljFamoiedDliQLk-riDUA4FvBdGyYlfqMly4SPpON-Q4RAUS5WUDlYHf-zzvEeNSWO_VTwETLGGCKwts8Rps8ciT-1qkZP9-kv_Zo4fCcGyeOyv7NlX6NxdfgBL6KoK/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRjRLRFZTNjMwR09NMDBJQTFQRTVNOTBUTTE!/
mailto:pingpongsupport-vhb@hb.se
mailto:paivi.riestola@hb.se
http://www.hb.se/wps/portal/kontakt/ljn
http://www3.hb.se/wps/portal/kontakt/aen
http://www3.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXX49QSydDRwMD10BzAyNjd_cwPx9PF193U6B8pFm8n79RqJuJp6GhhZmroYGRmYeJk0-Yp4G7izEB3eEg-3CqMHQ2hsgb4ACOBnj1m5kY45d3N4fI43M_Xv347Qf50M8jPzdVP7i4TL8gN8Ig0zPTU9dRUREALSUK5w%21%21/dl2/d1/L2dQX2cvSU5qQUFBaUlpSWlJZ0EhIS80Qms0WXVHYmhoNFplR1BobjRZQkdRUmlFWmhBLzZfRU1IVTlCMUEwMEVRNzAyM0dHVk5MSURFRDIvNl9FTUhVOUIxQTAwRVE3MDIzR0dWTkxJREVENy82X0VNSFU5QjFBMDBFUTcwMjNHR1ZOTElERVQxLzZfRU1IVTlCMUEwMEVRNzAyM0dHVk5MSURFVDMvNl9FTUhVOUIxQTAwRVE3MDIzR0dWTkxJREUzNi82X0Y0S0RWUzYzME9GT0QwMkpFODJSNVMxMFYzLzZfRU1IVTlCMUEwMEVRNzAyM0dHVk5MSURFSjAvNl9GNEtEVlM2MzA4N0tFMEk0TzcxQkU4MUxUMS82X0VNSFU5QjFBMDBFUTcwMjNHR1ZOTElERUoxLzZfRjRLRFZTNjMwTzBQRjBJQUtMQ0dCSDBVMjQvNl9GNEtEVlM2MzBHODgwMDJCVDIzR0xGMjBCMw%21%21/
http://www3.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXX49QSydDRwMD10BzAyNjd_cwPx9PF8NgE_1wkA7cKpyNIfIGOICjgb6fR35uqn6kfpQ5bnvM9UP0I531C7Kz01wCHRUB5O8Fqg%21%21/dl2/d1/L2dQZyEvd0xNQUJKSUEvWUJweGx4dHhqeHJ3LzZfRU1IVTlCMUEwME85RjAyM0E5SElBUTNJRjYvNl9FTUhVOUIxQTAwTzlGMDIzQTlISUFRSlNNMC82X0VNSFU5QjFBMDBPOUYwMjNBOUhJQVFKUTAyLzZfRU1IVTlCMUEwME85RjAyM0E5SElBUUpQNzYvNl9FTUhVOUIxQTAwTzlGMDIzQTlISUFRSjlRMg%21%21/
http://www3.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXX49QSydDRwMD10BzAyNjd_cwPx9PFzN3A6B8pFm8n79RqJuJp6GhhZmroYGRmYeJk0-Yp4G7izEB3eEg-_DrB8kb4ACOBvp-Hvm5qfoFuREGWSaOigCxVvhf/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMUEwMEVRNzAyM0dHVk5MSUQ2NDQ%21/
http://www.studentkareniboras.se/sektioner/7k

