Till Dig som sökt Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma 210 hp
Du som läser detta brev har valt att läsa Förskollärarutbildningen för pedagogiskt
verksamma. Vi är väldigt glada att kunna välkomna Dig till en spännande tid som
student vid Högskolan i Borås. Grattis till att du valt att utbilda Dig inom
förskolläraryrket, ett yrke där Du ska stimulera utvecklingen och lärandet hos barnen i
förskolan. Du har flera lärorika terminer i utbildningen framför Dig. Utbildningen är
både teoretisk och praktisk. Kopplingen till yrkeslivet i förskolan finns med som en röd
tråd genom hela utbildningen.
Den första terminen (v 35, 2016 – v 2, 2017) läser Du introduktionskursen i Din
utbildning till förskollärare med fokus på den utbildningsvetenskapliga kärnan i yrket.
Den första kursen heter Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i
förskolan.

Den campusförlagda undervisningen bedrivs till största del vid respektive studieort, vid
Högskolan i Borås och Campus Värnamo. Övriga studier sker via lärplattformen PING
PONG samt genom självständigt arbete. Undervisningen är förlagd till fredagar termin 1
och 2. Under juni månad är undervisningen förlagd måndag t.o.m. fredag i en
sommarkurs.

Det är Ditt ansvar som student att ta reda på information rörande utbildningen och
kursen. Allmän information om studier hittar du på www.hb.se/ped, och
kursinformation finns på lärplattformen PING PONG och i schemaprogrammet Kronox.
Då validering av både reell och formell kompetens ingår för tillgodoräknande in i
utbildningen kan det vara bra att du redan då du får antagningsbeskedet börjar tänka
efter vad du har för erfarenhet och kompetens riktat mot förskolläraryrket. Leta reda på
ev intyg över kurser du har gått genom arbete eller fritid m m.
Du kommer att få en introduktion och genomgång till högskolans webbplats under
dagen för kursstart och information om kursens innehåll och upplägg.
Terminen startar med gemensam kursintroduktion fredag den 2 september på
Högskolan i Borås:
Kl. 09.00 – 12.00 (13:00-16:00 föreläsning)
Sal A612

Information för Dig som ska studera i Värnamo - Campus Värnamo kommer att ha en
introduktionsdag fredag den 26 augusti kl. 09.00 – 16.00. Vid det tillfället kommer Du att
få praktisk information av olika slag, se även separat inbjudan som skickas från Campus
Värnamo.
Välkommen, vi hoppas Du kommer att trivas hos oss!
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