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Hösten 2020 

Välkommen till kursen Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30hp, 

50 %, distans. Kursen är indelad i: 
 

Tema 1. Äldreomsorgens organisering, ledarskap och medarbetarskap, 7,5hp 

Tema 2. Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorg, 7,5hp 

Tema 3. Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd inom äldreomsorg, 7,5hp 

Tema 4. Verksamhetsutveckling och förbättringskunskap, 7,5hp 
 

Tema 1 startar Torsdag den 27 augusti 2020 klockan 10.00–16.00 via webb och 

digitala verktyget Zoom om inga restriktioner gällande pandemin Covid-19 sker. 

Övriga kursstarter kommer vara på torsdagar, 5 nov, 14 jan, 18 mars. Länk till Zoom 

kommer ligga på Pingpongs anslagstavla innan kursstart. All information gällande 

datum och inlämningar ligger i Studieguiden finns under dokument på Pingpong. 

Schema för övriga kurser finns på Pingpong under Länkar. Samtliga examinationer 

och seminarier är obligatoriska. Du kan välja att läsa kursen helt via webb 

(nätbaserad), examinationer sker då via webb både muntliga och skriftliga.  
 

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

innan du kan logga in på Pingpong där du hittar all information om kursen!  

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

På introduktionsdagen kommer vi förutom huvudämnet gå igenom lär plattformen 

pingpong samt få en introduktion av akademiskt skrivande. Vi kommer under kursens 

gång att kommunicera via lär plattformen PING PONG och webb-

kommunikationssystemet Zoom. Därför är det viktigt att du har tillgång till dator med 

kamera, hörlurar och mikrofon samt stabil uppkoppling. Vidare är delkursen upplagd 

så att arbetet sker i form av egenarbete, diskussion och seminarium via webb. 

Självstudier innebär att du utifrån kursens upplägg förutsätts planera och fördela din 

studietid för att sedan självständigt genomföra dina studier. För att du ska kunna 

planera och genomföra dina studier på bästa möjliga sätt är det viktigt att avsätter den 

tid som ditt studieval motsvarar dvs. 20 timmar/vecka för halvtidsstudier. När kursen 

startat blir du blir indelad i en grupp där du får en gruppansvarig lärare som du ställer 

dina frågor och funderingar till. Till ditt stöd finns litteraturanvisningar, inspelade 

föreläsningar och handledningsfrågor.  
 

För er som är studieovana kan denna bok vara en bra start att läsa innan kursstart: Att 

studera på Högskolan – studieteknik och motivation på vägen. (2018). Författare: 

Marina Bergman och Britt-Marie Israelsson 

Har ni frågor under sommaren innan kursstart vänd er till a2@hb.se 
 

Varmt Välkomna till kursen!  

Med vänlig hälsning  

Kursansvarig  

Anna Einerskog  
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