
 HÖGSKOLAN I BORÅS 
 
 
Välkommen till kursen Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget, 
7.5 hp! 
 
Kursen startar torsdagen 30 januari – 2020  kl. 9.00.   
 
Innan kursen startar kan Du gärna reflektera över hur det är att vara handledare och hur Du 
själv hade det under Din VFU, alltså VerksamhetsFörlagdaUtbildning.  
 
Vi ser fram emot en trevlig och kunskapsgivande kurs där vi tillsammans kan inhämta ny 
kunskap om hur det är att handleda studenter i ett vårdande och lärande sammanhang. Detta i 
form av föreläsningar, workshops och en rad olika former av reflektionsseminarium.  
Kurslitteraturen kan du få tag på via nätet, låna från någon tidigare deltagare eller låna på 
biblioteket. 
 
Så här inför kursstart vill vi göra Dig, som student och kursdeltagare uppmärksam på 
följande: 
 

• Tänk på att du måste skapa studentkonto och registrera dig på kursen!  
 

• Vilken lokal vi ska vara i finns alltid anslaget på TV-monitor VHB i högskolans 
stora entré, Allégatan 1 (äldre delen, ibland benämnd som ”Balder-byggnaden”).  

 
• Vi använder Ping Pong som lärplattform vid Högskolan i Borås. Via Ping Pong 

kommer Du under kursens gång att kunna hämta all information som gäller den 
utbildning/kurs Du ska gå. Information om Pingpong hittar du via nedanstående länk. 

 
 
 
 
 
 

• Bilparkering: Hur Du hittar hit och hur Du kan parkera, se: 
www.hb.se  Kontakt  Besök högskolan  Kartor & parkering 

 
 
Varmt välkomna! 
Kursansvarig   Examinator 
Niklas Andersson   Ann-Helén Sandvik 
Universitetslektor   Universitetslektor 
niklas.andersson@hb.se   ann-helén.sandvik@hb.se 
 

Här hittar du info om bl.a. registrering, PingPong: 
https://www.hb.se/Student/Ny-student/  
(Så här hittar du dit: http://www.hb.se    Student    Ny student    Steg-för-steg-guide) 
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