
 

 

      

   Jönköping 2020-06-10 

 

Vi vill att du som nybliven student på Högskolan för Lärande och 

Kommunikation (HLK) ska känna dig varmt välkommen! 

Första veckan (v 34) deltar du i ett upprop och olika informationspass. På ny-

studentsidan (Jönköping Universitys studentwebb) gör du din registrering i god tid före 

v. 34. På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer uppropet ske i 

grupper om max 50 personer. Det innebär att du kommer att få ett mejl under v. 33 

med tid och plats för just ditt upprop. Observera att varje program kommer att ha 

flera olika tider under måndagen den 17/8 och tisdagen den 18/8 för upprop och vi ber 

dig att vara uppmärksam på din tid (på schemat på studentwebben visas samtliga pass 

men du få din givna tid per mejl). Under uppropspasset kommer du ges information om 

introduktionsveckan (v. 34), Jönköping University, HLK, ditt utbildningsprogram, din 

första kurs med mera. Vi kommer vidare under veckan att informera om lärplattformen 

Canvas, Studievägledning, Studieadministration, Studenthälsan, VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) samt Högskolans bibliotek.  

 

Den första kursen du läser heter Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig 

grund och verksamhetsförlagd utbildning och har kurskoden LFLG16_H20_L0184. 

Kurskoden är densamma för både Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet. 

Det innebär att ni i schemat kommer att se aktiviteter för båda programmen. I 

kommentarfältet kan det finnas information som rör det ena eller det andra 

programmet, var uppmärksam på det.  

Din första tid här på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) kommer att bli 

intensiv och omtumlande och på inrådan av tidigare studenter vill vi informera dig om 

att det är viktigt att komma igång med ”pluggandet” direkt. Har du möjlighet, så råder 

vi dig att införskaffa kurslitteratur och läsa delar av den redan under sommaren.  



 

Vi rekommenderar dig att börja bekanta dig med skolans styrdokument:  

• Skollagen (SFS 2010:800)  

• Läroplaner för samtliga skolformer (Lgr 11, Läroplan för förskolan 98/18, Gy 

11)  

Skolans styrdokument finner du på Skolverkets hemsida www.skolverket.se .  

 

Du kan också ta del av följande litteratur: 

• Lundgren, Ulf. P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (Red). (2017). Lärande, 

skola, bildning Grundbok för lärare (kap 3, 11, 13-14) 

• Bergman, Maria & Israelsson, Britt-Marie (2018). Att studera på högskolan – 

studieteknik, motivation och inspiration. Lund: Studentlitteratur 

• Insulander, Eva & Selander, Staffan (Red). (2018). Att bli lärare. Stockholm: 

Liber. 

• Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. Malmö: Gleerups 

• Skolverket (2013). Förskolan och skolans värdegrund – förhållningssätt, 

verktyg och metoder. Stockholm: Skolverket 

 

Vecka 39 - 41 kommer du att genomföra din första VFU. Du kommer då att behöva 

visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Vår erfarenhet är att handläggningstiden 

ibland drar ut på tiden och rekommenderar er därför att redan under sommaren 

beställa ett Utdrag för arbete inom skola och förskola.  

 

Med vänliga hälsningar 

Lärarna i och Programansvariga för Grundlärarprogrammen och 

Ämneslärarprogrammet 

genom 

Monica Carlsson, kursansvarig för Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund  

 

http://www.skolverket.se/

