
 

 

 

 

Till dig som har blivit antagen till kursen 

Folkhälsa och folkhälsoarbete, 7.5 högskolpoäng, modifierad distans 

 
Välkommen till ovanstående kurs som startar tisdag den 3/9 klockan 13.00  med kursintroduktion.  

PingPong introduktion, för dig som inte tidigare arbetat med PingPong, sker kl 15.00 -15.30.  

 

Studierna bedrivs på halvfart, modifierad distans och kursen pågår från och med vecka 36 till och 

med vecka 45.  

 

Vi träffas på Högskolan, Institutionen för Vårdvetenskap, vid tre tillfällen: v 36 tisdagen den 3/9, 

v 40 tisdagen den 1/10 samt v 42 onsdagen den 16/10.   

 

Förkunskaper som krävs inför moment i informationssökning på fristående kurser och 

specialistsjuksköterskeprogram på VHB: 

 Känna till sitt användarid och ha testat att logga in i högskolans nätverk 

 Grundläggande kunskaper i hur man hanterar tangentbordet som vanliga kortkommandon 

för att skriva ut, kopiera, klippa ut och klistra in text, öppna nya fönster etc (se 

Servicedesk OnLine – SOL  Vanliga frågor  Kortkommandon och/eller SOL  

Övriga guider  Windows  Windows XP / Windows Vista  Kortkommandon)  

 Grundläggande kunskaper i Microsoft Word (se SOL  Övriga guider  Office  

Office 2007 / Office 2010) 

 Grundläggande kunskaper i filhantering  

 Kunna använda en webbläsare som Internet Explorer, bläddra mellan olika program, 

öppna nya fönster, bläddra mellan flikar etc (se SOL  Övriga guider  Internet  

Internet Explorer) 

 Kunna växla mellan hel skärm och normalläge, kunna växla mellan fönster 

Vid Högskolans huvudingång finns en monitor där lokal för kursen anges.  

Aktuell kursplan och litteraturlista finner ni på  

http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/   Fristående kurser  välj 

kurs 

(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Under Snabbval: Student  Mina studier  Kurs- och 

programtorget  Fristående kurser/Program välj kurs)  

 

Här hittar du info om bl.a. registrering, PingPong:  

http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/  

(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Under Snabbval: Student Ny student Steg för steg 

guide) 

 

Har du några frågor inför kursstart är du välkommen att höra av dig. 

Välkomna!  
 

Kursansvariga 

Lise-Lott Berg   tel 033 435 47 69 E-mail Lise-Lott.berg@hb.se  

Annikki Jonsson tel 033-435 4718 E- mail Annikki.Jonsson@hb.se 
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