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 UB19VU Självständigt arbete, VAL
HT 2022

Välkommen till Självständigt arbete, inom
VAL-programmet, Hösten 2022! 

Du ska höst kursen UB19VU  Självständigt arbete inom VAL, Fritidshem. Kursen
ges under perioden 27/8-2022 - 13/1-2023 vid Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen, Stockholms universitet.
 
Kursen kommer i höst att samläsas med studenter som läser Sjävständigt arbete
(UB302Z) på Termin 6 inom Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem. 
 
I det här välkomstbrevet hittar du information om vad du behöver göra inför
kursstarten. Läs informationen noga.

Det viktigaste att känna till är att du för att påbörja kursen måste webbregistrera
dig på kursen senast den 18 augusti.
 
Om du är ny student på Stockholms universitet måste du först aktivera ditt
universitetskonto. Detta gör du på denna länk.
 
 
 

 

Webbregistrera dig på din kurs

27/6-18/8

WEBBREGISTRERING

Webbregistrera dig på kursen
mellan den  27/6-18/8.
 

Webbregistrera dig i Ladok för
studenter - du loggar in med
ditt universitetskonto.
Gå till fliken "Aktuell
utbildning".
Klicka på knappen
"Registrering" för aktuell kurs.
Klicka på "Registrera mig".

Notera! Om du har problem med
webbregistreringen maila
kursadministratören:
erik.florin.persson@buv.su.se,
senast sista
webbregistreringsdag.

 

Datum för kursstart

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=21811&e=[email]&r=[field1]&h=6AF664CA36EBDC680605A1B504D814F2
https://www.su.se/
https://aktivera.su.se/dashboard/selectIdProvider?lang=sv
https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/
mailto:erik.florin.persson@buv.su.se


När du har registrerat dig, kolla ditt schema som du finner på kurssidan:
www.buv.su.se/UB19VU

29
augusti 

Kursstart

Tid: kl. 13-15
Plats: BUV 110, Frescati backe, ingång 21 A,
Vån 1
 
 

 

Information om kurssidan

På kurssidan hittar du den information du behöver inför kursstarten.
 

Aktuellt schema
Kursplan
Kursbeskrivning
Kontaktuppgifter

 
Kurssidan hittar du här: www.buv.su.se/UB19VU

 

Athena - Stockholms universitets lärplattform

Under kursen kommer du att använda läroplattformen Athena:
https://athena.itslearning.com/

I Athena kommer du att se mer detaljerad planering för undervisningen, lämna in
examinationer och ta del av kursmaterial och meddelanden från undervisande
lärare.

Du kommer åt kursens sida i Athena när du har aktiverat ditt universitetskonto
och registrerat dig på kursen. Det kan ta upp till 48 timmar från registreringen till
dess att Athena är tillgängligt.

En studentguide för hur Athena fungerar hittar du här.

OBS! För att vi snabbt ska kunna nå dig med kursinformation behöver du aktivera
funktionen att få e-post från Athena. Du hittar instruktioner för detta här.

 

Pedagogiskt stöd

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för studenter med
varaktiga funktionsnedsättningar.
 
Om du har en varaktig funktionsnedsättning och tror att du kommer att behöva
pedagogiskt stöd eller anpassningar i studierna, så kan du ansöka om särskilt
pedagogiskt stöd.
 
Ansök i god tid, så att du senast vid kursstart kan informera institutionen om ditt
behov av stöd.
 
1. Information om att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd.
 
2.Information om vilka rutiner som gäller på Barn- och ungdomsvetenskapliga

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.667/2.55953/1.607913?open-collapse-boxes=course-detail,course-contact
https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.667/2.55953/1.607913?open-collapse-boxes=course-detail,course-contact
https://athena.itslearning.com/
https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1070408
https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1113237
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning
https://www.su.se/barn-och-ungdomsvetenskapliga-institutionen/utbildning/under-utbildningen/s%C3%A4rskilt-pedagogisk-st%C3%B6d-vid-institutionen-1.515911


institutionen angående särskilt pedagogiskt stöd.

 

Viktigt att meddela förändringar i dina studier

Viktigt att tänka på är att du behöver meddela både institutionen där du läser en
kurs och VAL-samordningen om det blir några förändringar i dina studieplaner!
 
●Om du behöver göra avbrott på en kurs som du är registrerad på så ska du
meddela detta både till kursadministratören och till VAL-samordningen (VAL
behöver veta detta för att kunna uppdatera din individuella studieplan).
 
●Om du skulle komma efter i dina studier eller har behov av ett studieuppehåll så
ska du ta kontakt med VAL-samordningen för att undersöka om du kan få en
uppdaterad individuell studieplan. När detta är klart ska du meddela
kursadministratören angående avbrott på den/de kurs(er) som du är registrerad
på.
 
● Om du behöver göra avbrott på programmet så ska du meddela
programavbrottet till VAL-samordningen och meddela kursadministratören
angående avbrott på den/de kurs(er) som du är registrerad på.

 

Kontaktuppgifter

Gällande administrativa frågor, till exempel registrering, antagning,schema, etc.
kontaktar du kursadministratör:
Erik Florin Persson, erik.florin.persson@buv.su.se

Vid frågor som gäller kursens innehåll, examinationer, etc. kontaktar du
kursansvarig lärare:
Kjerstin Andersson Bruck, kjerstin.andersson.bruck@buv.su.se
 
Vid generella frågor om VAL-programmet, din studieplan, examen eller liknande ta
kontakt med VAL-samordningen. Se kontaktuppgifter här.
 
Om du har frågor kopplat till kurserna som du läser på Barn- och
ungdomsvetenskapliga institutionen t.ex. om studieteknik eller om särskilt
pedagogiskt stöd så är du välkommen att ta kontakt med studievägledningen på
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Se kontaktuppgifter här.

 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin.

Hitta till oss

Campus Stockholms universitet.

https://www.su.se/barn-och-ungdomsvetenskapliga-institutionen/utbildning/under-utbildningen/s%C3%A4rskilt-pedagogisk-st%C3%B6d-vid-institutionen-1.515911
mailto:erik.florin.persson@buv.su.se
mailto:kjerstin.andersson.bruck@buv.su.se
https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/vidareutbildning/vidareutbildning-av-l%C3%A4rare-och-f%C3%B6rskoll%C3%A4rare-som-saknar-l%C3%A4rar-eller-f%C3%B6rskoll%C3%A4rarexamen-1.544150
https://www.su.se/barn-och-ungdomsvetenskapliga-institutionen/utbildning/under-utbildningen/studie-och-karri%C3%A4rv%C3%A4gledning-1.549768


Buss: 50, 639, 670 och 676 stannar vid Universitetet södra.

Tunnelbanans röd linje 14 och Roslagsbanan åker du till station "Universitetet",
därifrån tar du en tiominuters promenad till Svante Arrhenius väg 21 A och Barn-
och ungdomsvetenskapliga institutionen.

SL:s reseplanerare

 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
Besöksadress: Svante Arrenius väg 21A, Stockholm
Telefon: +46 8 16 20 00
www.buv.su.se
E-post: studentexpedition@buv.su.se

 

https://sl.se/reseplanering

