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Hösten 2019

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Välkommen
till Specialistsjuksköterskeutbildningen med
inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Välkommen till introduktion onsdag den 4 september, kl. 9.00–
12.00 i sal D 207. Introduktionen består av en allmän information om
distriktssköterskeutbildningens innehåll och upplägg med Lise-Lotte
Jonasson
programansvarig.
Därefter
introduktion
av
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete. Första
delkursen pågår under veckorna 36- 42, 2019. Kursen startar med två
dagar introduktion 4-5 september kl. 9-16.
Samtliga examinationer och seminarier är obligatoriska. Till kurserna
finns kursplaner och litteraturlista, se kurs- och programtorg
http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-ochprogramtorget/Programtorget/ Sök på ”S” under rubriken ”Antagen
HT 2019” och klicka på länken ”Specialistsjuksköterskeutbildning
med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp”
Flexibelt lärande på distans
Flexibelt lärande på distans innebär att vi använder PingPong som
lärplattform. Via PingPong kommer du under kursernas gång att
kunna hämta all information som gäller den kurs du ska gå. Det är
också på PingPong som alla föreläsningar, grupparbeten och
information kommer att anslås. Föreläsningar kommer erbjudas på
plats på Högskolan. Dessa kommer i största möjligaste mån även att
streamas för att kunna ses ”live” via digitala verktyget Zoom. Likaså
kommer seminarier erbjudas både fysiskt på plats alternativt via
Zoom. Därför behöver du tillgång till dator med stabil
internetuppkoppling inklusive fungerande kamera, hörlurar och
mikrofon.
Skapa ditt studentkonto och registrera dig på kursen
För dig som studerar via flexibelt lärande på distans finns en guide
som visar hur du börjar dina studier http://www.hb.se/Student/Nystudent/Steg-for-steg-guide---Distansstudier/
Genom studentkontot får du tillgång till kurserna i PingPong. Första
delkurserna når du via ”Mina aktiviteter” och ”62DF01 H19-1
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 hp,
GDIST19h, VDIST19h”.

Postadress
Högskolan i Borås
501 90 Borås

Besöksadress
Allégatan 1
Skaraborgsvägen 3

Telefon
033 435 40 00 (vxl)
033 435 4512 kl 10-12 vard

E-post
A2@hb.se
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Välkommen!
Kursansvarig för kursen Specialistsjuksköterskans vårdande och
folkhälsoarbete Laura Darcy, laura.darcy@hb.se och Monica
Lindblad, monica.lindblad@hb.se
Programansvarig
Lise-Lotte Jonasson, lise-lotte.jonasson@hb.se

