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ATT GÖRA LÖPANDE UNDER ÅRET 
 
• Skapa kursskal för nya kurser som fastställts sent 
• Skapa konton för deltagare och ev. externa lärare i uppdragsutbildningar 
• Skapa kursskal och ev. externa konton för doktorandkurser 
• Skapa konton/ta bort konton HB Personal efter besked från HR 
• Supportärenden via ServiceDesk+ 
• Delta i möten (förvaltningsmöten PPAB, driftsmöten IT, ”måndagsmöten”, 

avdelningsmöten etc.) 
 
 
JANUARI 2021 
• Insläpp nya studenter 4 januari 
• Insläpp återvändande studenter 11 januari  
• Terminsstart 25 januari (ev. extra supportinsats första veckan för nya studenter) 
• Skapa kursskal för ev. nytillkomna kurser VT21-3 
 
 
FEBRUARI 2021 
• Skapa kursskal för VT21-4 
• Meddela – via HB Personal – att kursskalen finns på plats och bör kollas 
 
 
MARS 2021 
• Insläpp studenter VT21-4 
• Kurstillfällen HT21 fastställda i Kursinfo (program och fristående kurser) 
• Skapa samlingsaktiviteter för nästa termin och programkullarna som ska ges i PING PONG 
• Skapa aktivitetsgrupper för nya program kommande termin 
• Skapa kursskal för fristående kurser HT21 som ska ges i PING PONG 
 
 
APRIL 2021 
• Kurstillfällen HT21 fastställda i Kursinfo (program och fristående kurser) 
• Skapa samlingsaktiviteter för nästa termin och programkullarna som ska ges i PING PONG 
• Skapa aktivitetsgrupper för nya program kommande termin 
 
 
MAJ 2021 
• Börja skapa kursskal för HT21-1 och HT21-2 som ska ges i PING PONG 
• Skapa kursskal för ev. sommarkurser (ligger på VT21) 
 
 
  



JUNI 2021 
• Skapa kursskal för HT21-1 och HT21-2 som ska ges i PING PONG 
• Meddela – via HB Personal – att kursskalen finns på plats och bör kollas 
• Start sommarkurser? 
 
 
JULI 2021 
• Arkivera (dölja) aktiviteter som varit avslutade 18 månader tidigare 
• Radera externa konton som varit inaktiva i minst 18 månader 
 
 
AUGUSTI 2021 
• Insläpp nya studenter två veckor före kurs-/terminsstart 
• Insläpp återvändande studenter en vecka före kursstart 
• Terminsstart 30 augusti (ev. extra supportinsats första veckan för nya studenter) 
 
 
SEPTEMBER 2021 
• Terminsstart (ev. extra supportinsats första veckan för nya studenter) 
• Kurstillfällen VT22 fastställda i Kursinfo (program och fristående kurser) 
 
 
OKTOBER 2021 
• Insläpp studenter HT21-2 (gäller de kurser som ges i PING PONG) 
 
 
NOVEMBER 2021 
• AS/IO/US: Mata in kurstillfällen inom program och IN-kurser i Kursinfo och Ladok 
 
 
DECEMBER 2021 
• AS: Lägga in kurstillfällen i programtillfällesstrukturen/publicering av inledande kurser i 

programtillfällesstruktur VT22 
 
 
JANUARI 2022 
• Insläpp studenter VT22-3 (gäller de kurser som ska ges i PING PONG VT22) 

 
 
 


