Höstterminen 2018

Varmt välkomna till Specialistsjuksköterskeutbildningen med
inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60hp
Vi ser fram emot att träffa er för introduktion till programmet onsdagen den 5/9 kl 10-12.
Utbildningen startar på campus med två introducerande dagar 5-6/9. Schemat för dessa
dagar hittar ni på hb.se där också lokalerna finns angivna. Välj Student och Schema. Ert
program heter VABAR18h så det använder ni att söka på. I schemat hittar ni också tider för
kommande kurser så att ni lättare kan planera era studier med god framförhållning.
Utbildningen kommer att bedrivas halvfart på distans med ett fåtal obligatoriska träffar
per kurs. Första delkursen läses gemensamt med specialistsjuksköterskeprogrammen med
inriktning mot psykiatri, distrikt och äldre.
Denna kurs pågår under veckorna 36-42 & nästa kursen börjar V42.
Via lärplattformen Ping-Pong kommer du kunna nå allt om har med kursen att göra. En förutsättning
för åtkomst till Ping-Pong är att du skapat ett studentkonto och att du registrerat dig på kursen. När
du kommit in på Ping-Pong finns där korta instruktionsfilmer hur du kan använda dig av Ping-Pong
som verktyg. Det är också på Ping-Pong som alla föreläsningar, grupparbeten och information
kommer att anslås så ta redan nu för vana att gå in regelbundet.
Alla schemamoment under utbildningen kommer att anslås på KronoX som är vårt schemaverktyg.
KronoX når du alltid via hb.se eller på monitorer i Högskolans huvudentré.
Till program och kursintroduktionen är det bra om ni hunnit kika lite på dokumenten som finns
anslagna samt läsa igenom program och kursplan. För dig som studerar via flexibelt lärande på distans
finns en guide som visar hur du börjar dina studier http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-forsteg-guide---Distansstudier/ Genom studentkontot får du tillgång till kursen i PingPong. Första
delkursen når du via ”mina aktiviteter” och ”62DF01 H18-1 Specialistsjuksköterskans vårdande och
folkhälsoarbete, 5hp. I kursplanen finns också aktuell litteratur för kursen angiven. Kursplanen hittar
du på kurs- och programtorget på hb.se.
Varmt välkomna!
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