Velkommen som
etter- og videreutdanningsstudent

Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på studiet Vurdering av barnets beste (Emnekode:
VBB100), ved Høgskolen på Vestlandet. Dette brevet inneholder nyttig informasjon til deg som student før
studiestart.
Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike samlinger.

Student ved HVL
Koronaviruset
Høgskolen på Vestlandet følger situasjonen tett og forholder seg til råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og
Utdanningsdepartementet til enhver tid. Se gjerne informasjon om koronatiltak ved HVL og Retningslinjer for
smittevern ved HVL.
Vi vil også oppfordre den enkelte student til å selv ta ansvar for å følge rådene til myndighetene. Vi minner om at god
håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe
og vann. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

Sjekkliste
Som student ved HVL er det noen ting som må på plass før studiestart. Her er en sjekkliste for å hjelpe deg å holde oversikt:
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Aksepter studieplass
Semesterregistrering
Aktiver brukerkonto
Logg deg på Canvas
Bestill studentkort (nøkkelkort)
Skaff deg pensumlitteratur. Pensum finner du i Canvas og Leganto.

Før studiestart vil det også være lurt å kontrollere, at det med bakgrunn i Korona, ikke har vært endringer på timeplanen.
Du finner timeplanen her, men eventuelle endringer vil meldes fortløpende i læringsportalen Canvas.

Det blir sendt ut en sms med pinkode til pålogging i Canvas.
Du må semester registrere deg innen 14 dager etter oppstart. Altså innen 29.september.

Viktig informasjon til deg som etter- og videreutdanningsstudent
https://hvl.instructure.com/courses/14870/pages/velkommen-som-etter-ogvidareutdanningsstudent?module_item_id=255091
Denne siden vil oppdateres gjennom sommeren og gjennom studieåret, slik at du enkelt kan finne tilbake til viktig
informasjon når du måtte trenge det. Du får tilgang til denne siden ved å klikke på lenken.

Praktiske eller tekniske spørsmål rundt kurset kan stilles til kurskoordinatoren, og faglige spørsmål kan du ta
opp med emneansvarlige. Du vil fra neste side av få nyttig informasjon fra emneansvarlig.
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Om innholdet i samlingene
Vidareutdanningen Vurdering av barnets beste er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og
Høgskulen i Volda og inngår i Bufdir sin kompetansesatsing for det kommunale barnevernet. Emneplanen
for studiet finner du her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/vbb100
Studiet går over seks samlinger høsten 2021 og våren 2022. Dato for samlingene er:
•
•
•
•
•
•

Uke 37 (15.-17.september 2021) med tema «Profesjonell kompetanse og vurdering av barns beste med
fokus på kritisk refleksjon»
Uke 43 (27.-29.oktober 2021) med tema «Barnesyn og barns medverknad»
Uke 49 (8.-10. desember 2021) med tema «Omsorgsvurdering og barns utvikling. Barn og familiar i
kontekst»
Uke 3 (19.-21..januar 2022) med tema «Kunnskapsgrunnlag og avgjerdsprosessar i barnevernstenesta»
Uke 10 (9.-11.mars 2022) med tema «Styrking av fagleg skjøn i ulike fasar av ei barnevernssak»
Uke 16 (27.-29.april 2022) med tema «Oppfølging av barn plassert utanfor heimen, ettervern og
avslutning av barnevernssaker»

I hver av disse samlingsukene er det undervisning fra onsdag til fredag. All undervisning foregår på campus
Kronstad i Bergen.
Vi forventer at studentene deltar på alle samlingsukene. Det er 80% nærværsplikt for studiet.
Undervisningen starter onsdag 15. september kl.09.00. Samlingen blir avsluttet fredag 17.september kl.13.00.

Læringsplattform
Vi bruker e-læringsverktøyet Canvas. I Canvas finner du informasjon om det faglige innholdet til hver samling,
inkludert støtteark til forelesninger, arbeidskrav og oversikt over aktivitetene gjennom studiet. I tillegg finner
du oversikt over pensum, og du kan laste ned artikler og bokkapittel på pensum som du ikke trenger å kjøpe
eller låne. Du vil få tilgang til emnerommet for Vurdering av barnets beste i Canvas fra tidlig august.

Om du benytter Canvas på mobiltelefon eller nettbrett, anbefaler vi at du laster ned appen. Da
får du både meldinger på telefonen uten å måtte sjekke nettsida, og du får lettere og enklere
tilgang til det du trenger.
Søk etter "Canvas" og last ned "Canvas Student".
Når du starter appen, søker du etter "Høgskulen på Vestlandet" og legger inn brukernavnet og
passordet ditt.

Forberedelser til første samling
Det er viktig at du orienterer deg i Canvas før første samling! Her får du tilgang til pensum som kan
lastes ned og instrukser til en skriftlig tekst som skal sendes inn før samlingen. Denne teksten skal
danne utgangspunktet for et gruppearbeid på første samling.
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Velkommen til Vurdering av barnets beste (Emnekode: VBB100)
Oppmøte for første samling
Første oppmøte ved
Campus

Gateadresse

Postnr og sted

Sli kommer du deg til oss

Bergen, Kronstad

Inndalsveien 28

5063 Bergen

Bergen

Når du kommer til Campus, vil det stå på en skjerm hvor undervisningen foregår. Se her for å finne frem på Campus.
Med bakgrunn i Korona tar vi forbehold om mulige endringer av timeplan og undervisningsform. Du finner timeplanen her,
men eventuelle endringer vil meldes fortløpende i læringsportalen Canvas. Tidspunkt og rom for oppmøte til første samling
er:
Uke

Dato

Ukedag

Klokkeslett

Undervisningsrom

37

15.09.21

Onsdag

Kl.9.00

M-508

Pensumlitteratur
Du kan også finne pensumlisten digitalt. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli justeringer (tillegg) av pensumlisten før
studiestart.
Som student ved HVL har du gratis tilgang til mange gode informasjonsressurser, både trykte og digitale. De digitale
ressursene har du også tilgang til hjemmefra. Se her for mer informasjon om litteratur og fagstoff som student ved HVL.
Noe av pensum er bøker som ikke kan lastes ned digitalt. Det vil bli laget «bokpakker» med kjernelitteratur til studiet som
vi anbefaler at du kjøper. Disse kan du kjøpe på studentbokhandelen Akademika, som ligger på campus Kronstad der
undervisningen er. Se nettside for åpningstid og kontaktinformasjon: https://www.akademika.no/butikker/akademika-hvl

Spørsmål og henvendelser
Nedenfor får du en kort oversikt over hvem kan svare på hva. Utover dette kan du følge denne lenken for
kontaktinformasjon og åpningstider ved Høgskolen.

Sentralbord

(+47) 55 58 58 00

post@hvl.no. D u kan også ta direkte kontakt med hvert
campus.

Opptakskontoret

(+47) 55 58 58 50

opptak@hvl.no

Faglige spørsmål

(+47) 57 67 62 60

Emneansvarlig for studiet er Tone Jørgensen
tone.jorgensen@hvl.no

Praktiske spørsmål ved
kurset

Helene.Oestreich@hvl.no

IT-hjelp

(+47) 55 58 58 88

Helene Oestreich

it-hjelp@hvl.no. Du kan også få digital IT-hjelp på chat eller se
IT-hjelpen sine sider.
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Velkommen til Høgskolen på Vestlandet.
Med vennlig hilsen

Tone Jørgensen
Faglig ansvarlig

Helene Oestreich
Administrativ Koordinator

Vedlegg Pensumlitteratur 2021 (med
forbehold om endringer)
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