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Specialpedagogiska institutionen 

Stockholm 2018-06-14 

 

Till dig som är antagen till kursen: 

UQ002K (inriktning mot arbete i fritidshem) – Specialpedagogik-Grundlärarprogrammet, (7,5 

hp), HT18 

 

Välkommen till HT18 på Specialpedagogiska institutionen!  

Inför terminsstarten behöver du: 

 

 
 
 

Läs mer information om din kurs på nästa sida>>> 

1

•Aktivera ditt universitetskonto och beställ ett universitetkort 
https://aktivera.su.se/    

•Efter aktiveringen får du tillgång till studentportalen Mina studier där du 
registrerar dig på kursen

2

•Registrera dig på kursen på https://minastudier.su.se/  
KURSKOD: UQ002K (Fritidshem)
Webbregistreringen är öppen mellan 10:e augusti och 17:e augusti 2018. 

3    

• Logga in på lärplattformen Mondo och ta del av eventuell information om 
litteratur och anvisningar  inför kursstart. 
Inloggningen sker med ditt universitetskonto. För att kunna logga in på Mondo 
måste du vara registrerad på kursen för HT18.

mailto:studentexpedition@specped.su.se
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Viktig information om din kurs:  

Kursstart: 

Tisdagen den 20 november 2018, kl. 09:00 – 14:30, i Hörsal 7 (D7), Södra huset hus D. 

Föreläsning kl. 09:00 – 10:00 i Hörsal 7 (D7), Södra huset hus D 

Seminarium, grupp 1 kl. 10:00 – 12:00 i sal F315, Södra huset hus D 

Seminarium, grupp 2 kl. 10.00 – 12:00 i sal F487, Södra huset hus D 

Föreläsning kl. 13:00 – 14:30 i Hörsal 4 (B4), Södra huset hus B 

Kursansvarig lärare: 

Eva Berglund, eva.berglund@specped.su.se    

Kursadministratör:  

Jovana Martic, jovana.martic@specped.su.se  

Hitta till oss:  

http://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss  

 

Se även 

 

http://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/undervisningslokaler  

OBS! Schema, litteraturlista och kursplan hittar du på Specialpedagogiska institutionens 

kurshemsida på www.specped.su.se. Du går in under ”Utbildning”. Sedan klickar du på ”Alla 

program & kurser”. Välj sedan ”Våra kurser inom lärarprogrammen”. Slutligen väljer du 

kursen ”UQ002K:Specialpedagogik-Grundlärarprogrammet”. OBS! Välj litteraturlistan för 

(Fritidshem) 

 

Om du får problem med din registrering, kontakta jovana.martic@specped.su.se innan sista 

dagen för registrering. Ange ditt personnummer samt vilken kurs det gäller.  

 

Registreringen är öppen mellan den 10:e augusti och den 17:e augusti 2018.  
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