
 
Välkommen till Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp  

Kursen Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30 högskolepoäng startar vecka 36, 

2015 och pågår tom vecka 22, 2016.  

Delkurserna i denna utbildning som ges på halvfart och är uppdelad i fyra delkurser 

1. Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorg 

2. Organisation, ledarskap och medarbetarskap 

3. Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd 

4. Förbättringskunskap, utvärdering samt evidensbaserad praktik 

Kursen startar med introduktion till delkursen Etik, kommunikation och nationell värdegrund 

för äldreomsorg, torsdagen den 3/9 2015 kl. 09.00-16.00  och avslutas med examination 

fredagen den 6 november 2015 kl. 09.30 -12.30. 

Vid introduktionen av delkurs 1 träffas vi i Caroli församlingshem, Skolgatan 1, Borås. 

Introduktionen består av föreläsningar om den nationella värdegrunden, äldre personens 

behov och resurser, den äldre personen i samhället samt etik och etiska teorier.  

Introduktion även av delkursens upplägg, samt genomgång av lärplattformen Pingpong  

Nästa delkurs: Organisation, ledarskap och medarbetarskap, börjar fredagen den 6 november 

kl.13.30 -16.30. Övriga kursträffar 2016 är 19 januari kl.9.30 - 16.30 , 29 mars kl.9.30 -16.30  

och 31 maj kl. 9.30 -16.30. 

Till kursen finns en kursplan som också innehåller en litteraturlista. Kursplanen är gemensam 

med samtliga delkurser i Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer. Samtliga 

examinationer och seminarier är obligatoriska. 

Kursintroduktionens syfte är att ge en översikt av kursens innehåll och orientering om 

aktuella frågeställningar inom ämnesområdet. Under kursens gång kommer vi att använda o 

lärplattformen PING PONG och webbkommunikationssystemet Adobe Connect. Därför är det 

viktigt att du har dator med kamera, hörlurar och mikrofon. Vidare är delkursen upplagd så att 

arbetet sker i form av egenarbete, diskussion och seminarium på nätet. Till ditt stöd finns 

litteraturanvisningar, inspelade föreläsningar och handledningsfrågor. 

Studiehandledningen för respektive delkurs kommer att finnas som dokument i Ping Pong.  Vi 

rekommenderar dig att logga in i Ping Pong och ta del av informationen innan 

introduktionsdagen. 

 

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

 

 

Här hittar du viktig info om inför dina studier:  

http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/  

(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Gå till: Student Ny student Steg för steg guide) 

http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/
http://www.hb.se/


 

 

I Högskolans huvudingång finns en monitor där lokalen för kursaktiviteterna anges. 

Undantag lokalen Caroli församlingshem.  

 

Har du några frågor inför terminsstart är du välkommen att höra av dig.  

   

Kursansvarig delkurs 1:  

Lise-Lotte Jonasson / universitetslektor lise-lotte.jonasson@hb.se              tele: 033 - 435 47 

97 

 

Kursansvarig delkurs 2:  

Margareta Fredman/universitetsadjunkt margareta.fredman@hb.se             tele: 033-435 47 72 

 

Kursansvarig delkurs 3: 

Agneta Kullén Engström/universitetslektor: agneta.kullen_engstrom@hb.se tele: 033-435 

4703 

 

Kursansvarig delkurs 4:  

Per-Åke Karlsson /Docent  per-ake.karlsson@hb.se                                     tele: 033-435 47 71 

 

 

Mycket Välkomna till Högskolan i Borås!    
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