
 

 

Välkommen till Polisprogrammet, vid Högskolan i Borås 
 

Gratulerar till att ha kommit in på Polisprogrammet, höstterminen 2019!  

 

Datum: Måndag 2 september. Alla nya campusstudenter hälsas välkomna till Högskolan i 

Borås av Studentkåren i Borås. Därefter håller Polisförbundet och Polisstudenternas 

studerandeförening i en introduktion särskilt riktad till nya polisstudenter. 

Tid och plats: Samling kl. 09:00 på Textile Fashion Centres innergård, Textile Fashion 

Centre/Simonsland, Högskolan i Borås. 

 

Den 3 september sker introduktionen till Polisprogrammet. Ledningen, lärarna och 

administrationen ser fram emot att träffa dig: 

Datum och tid: tisdagen den 3 september kl. 9:00 

Plats: DO-tank Simonsland, Högskolan i Borås. Vägbeskrivning: Huvudentré i byggnad U  

förbi receptionen och uppför trappan  vänster  DOTANK CENTER ligger på höger sida.   

 

 

Att göra innan utbildningsstart 

 Inför introduktionsdagen ska du registrera dig på utbildningen via Högskolan i Borås 

webbplats samt skapa studentkonto. Registreringen är öppen under perioden 19-27 

augusti. 

 Information om hur du registrerar dig och skapar ett studentkonto  finns här: 

https://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide-campus-Boras/ 

 

 Ta med träningskläder och inomhusskor för lektioner i polisiär konflikthantering  

(POLKON) vecka 37.  

 Under utbildningen kommer lärplattformen PingPong, som är en webbaserad 

studentportal att användas. Där finns all information, studievägledning, ev. 

föreläsningsmaterial samt övriga uppgifter rörande hela utbildningen .  

 Inför introduktionen den 3 september 2019 ger vi tipset att anmäla dig till någon av de 

nätbaserade utbildningarna i hur man använder PingPong. Information och anmälan 

hittar du här: https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-och-

aktiviteter/PING-PONG/  

 Ett tips är också att titta på följande introduktionsfilmer om PingPong innan 

utbildningen startar, så är du väl förberedd: 

https://pingpong.hb.se/courseId/12436/content.do?id=14671739 

OBS! Introduktionsfilmerna kan du se först när du har skapat ditt studentkonto och 

därmed kan logga in på PingPong.  

 Boken Skrivande polis  av Ask, S. (2013) kommer att behövas redan i början av 

terminen, vid kursstart i kursen Polisiär tjänstefärdighet 1.   

 

 

Att göra under första introduktionsveckan 

 Det är av yttersta vikt att du tar med ditt körkort till introduktionen, då vi kommer att 

kontrollera att du har ett giltigt körkort (B-behörighet räcker). Om du vid 
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introduktionen ej har körkortet med dig alternativt ej ännu har tagit körkort förlorar du 

din plats på utbildningen.  

 Studentexpeditionen hjälper er med passerkort (som du behöver ha för att låna böcker, 

komma in i salar och i byggnaden när det är låst), enklare datasupport osv, se: 

https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Studentexpeditionen/  

 

Se nästa sida  

 

Allmänna tips 

 Karta över Högskolan i Borås: https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Besok-

hogskolan/Kartor-och-parkering/ 

 Här hittar du tips på studentboende:  https://www.hb.se/Utbildning/Studentliv/Bostad/  

 Sida med svar på vanliga frågor: 

https://www.hb.se/Utbildning/Polisprogrammet/FAQ---Polisutbildningen/  

 Information om kursplaner, utbildningsplan, kontaktpersoner o.s.v. hittar du på Kurs- 

och programtorget: https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-

programtorget/Programtorget/Antagen-HT-2019/Polisprogrammet/ 

 

 

 

 

Vid problem med registrering, kan du skicka e-post till  registrera@hb.se. 

Har du problem med att skapa konto via konto.hb.se så kan du skicka e-post till it@hb.se. 

 

Vid övriga frågor som rör utbildningen, kontakta någon av utbildningshandläggarna för 

Polisutbildningen; Irene Höglund Lammassaari 033-435 4753 eller Susanna Karlsson tfn: 

033-435 5962. Du kan också nå oss via e-post: polisutbildning@hb.se 

 

 

 

 

Varm välkommen! 
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