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Vä lkommen till kursen  
Ledärskäpsutbildning fo r ä ldreomsorgens chefer 30 hp  

Kursen startar vecka 35, 2018 och pågår tom vecka 23, 2019 

Kursen som ges på halvfart är uppdelad i fyra teman:  

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

2. Organisation, ledarskap och medarbetarskap, 7,5 hp 

3. Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd, 7,5 hp 

4. Förbättringskunskap, utvärdering samt evidensbaserad praktik, 7,5 hp 

 

Kursintroduktion  

Kursen startar med introduktion till temat Etik, kommunikation och nationell värdegrund, 7,5 

hp för äldreomsorg, torsdagen den 30 augusti 2018 kl. 09.00-16.00  och avslutas med 

examination onsdagen den 7 november 2018 kl. 10.00 -13.00. 

Vid introduktionen av tema 1 träffas vi i sal D 209, Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås. 

Introduktionen består av föreläsningar om den nationella värdegrunden, etik och etiska teorier. 

Introduktionen ger information av kursens upplägg, akademiskt skrivande, referenshantering 

och av lärplattformen PingPong. Kursintroduktionens syfte är att ge en översikt av kursens 

innehåll och orientering om aktuella frågeställningar inom ämnesområdet.  

 

Under kursens gång kommer vi att använda lärplattformen PingPong 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. 

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

för samtliga teman i Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30 hp. Du hittar den via   

http://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Kurser-HT-2018/Ledarskapsutbildning-for-

aldreomsorgens-chefer/#syllabus 
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Flexibelt lärande på distans 

Flexibelt lärande kännetecknas av ett antal campusförlagda kursträffar, samt självstudier och 

skriftliga inlämningsuppgifter. Självstudier innebär att du utifrån kursens upplägg förutsätts 

planera och fördela din studietid för att sedan självständigt genomföra dina studier. Det är 

viktigt att du avsätter den tid som ditt studieval motsvarar dvs. 20 timmar/vecka. Samtliga 

examinationer och seminarier är obligatoriska, antingen på campus eller via Adobe Connect. 

Lärplattformen PingPong och webbkommunikationssystemet Adobe Connect används i kursen. 

Därför behöver du tillgång till dator med stabil internetuppkoppling inklusive fungerande 

kamera, hörlurar och mikrofon. För stöd i ditt lärande finns på PingPong bland annat 

litteraturanvisningar, inspelade föreläsningar och filmer.  

 

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-for-steg-guide---Distansstudier/ Genom 

studentkontot får du tillgång till kursen på PingPong.  

 

Inför kursintroduktionen, workshop och seminarier är det viktigt att du förbereder dig enligt 

instruktion som finns på ”anslagstavlan” på PingPong. Studiehandledning för respektive tema 

kommer att finnas som dokument i PingPong. Skapa ditt studentkonto och registrera dig på 

kursen innan introduktionen. 

 

Föreläsningssal meddelas på monitor i Högskolans huvudentré samt på PingPong under fliken 

”schema”. 

Tema 2: Organisation, ledarskap och medarbetarskap, 7,5 hp börjar måndagen den 7 november 

kl.14.00 -17.00. Övriga kursträffar 2019 är 16 januari kl.10.00–17.00 , 21 mars kl. 10.00–17.00   

och 24 maj kl. 10.00–13.00. Har du några frågor inför kursstart är du välkommen att höra av 

dig per e-post eller telefon till kursansvarig. 

Varmt välkommen! 
Lärarlaget 

 

Kursansvarig/examinator: 

Agneta Kullén Engström  agneta.kullen_engstrom@hb.se  tel: 033-435 4703 

 

 

Ansvarig lärare tema 1:  

Lise-Lotte Jonasson  lise-lotte.jonasson@hb.se             tel: 033 - 435 47 97 

 

Ansvarig lärare tema 2:  

Margareta Fredman margareta.fredman@hb.se  tel: 033-435 47 72  

 

Ansvarig lärare tema 3: 

Agneta Kullén Engström  agneta.kullen_engstrom@hb.se  tel: 033-435 4703 

 

Ansvarig lärare tema 4:  

Margareta Fredman margareta.fredman@hb.se  tel: 033-435 47 72  
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