Vi ønsker alle nye barnehagelærerstudenter ved studiested Tromsø velkommen til
studiestart. Barnehagelærerutdanningen (BLU) ligger under Institutt for lærerutdanning
og pedagogikk (ILP), som igjen tilhører Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og
lærerutdanning (HSL).

PROGRAM FOR OPPSTARTSDAGER høst 2018, studiested Tromsø:
(med forbehold om endringer)

TIRSDAG 14. AUGUST (Campus Breivika)
11.00-12.00 Offisiell semesterstart for alle nye studenter
Sted: utendørs i Labyrinten. Se mer info her
13.15-14.45

Velkomstmøte studenter på HSL – fakultetet
Sted: Teorifaghus 1, Auditorium 1 (1.820)
DebutUKA sine faddere vil hjelpe de nye studentene med å finn frem til
sine fakultet og velkomstmøtene som skal arrangeres der.
Oppfordrer alle til å delta da IT-avdelingen også vil informere om tilgang til
viktige informasjonskilder!
Mer om offisiell semesterstart finner du her

ONSDAG 15. AUGUST (Campus Mellomvegen 110)
10.00-11.00 Velkomstmarkering for nye studenter på Mellomveien
Sted: gymsalen.
Markering for Master i lærerutdanning 1-7 trinn, master i lærerutdanning 5- 10 trinn,
barnehagelærerutdanning, samlingsbasert barnehagelærerutdanning. Velkomsttaler og
musikalske innslag.
11.00-11.45 BLU 1 ordinært kull og BLU 1 samlingsbasert kull
(sted: Auditorium F-103)
Presentasjon av oppstartsprogram og kort introduksjon til utdanningen
v/studieleder Helge Habbestad
11.45-12.30

Felles lunsj i kantina (ta med matpakke eller kjøp mat der).

12.30-14.00

Om emnene, praksis og andre ting du lurer på (alle samla)
(sted: Auditorium F-103)
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14.15-16.00 Forventinger og egenmotivasjon til studiet
(sted: Samlingsbasert kull i dramasalen, Ordinært kull ute/i Musikksalen)

TORSDAG 16. AUGUST
10.00-15.00 Introduksjon til emnene (Ute! Detaljert informasjon gis onsdag)
Samlingsbasert kull møtes på Storelva snuplass på Kvaløya.
Ordinært kull møtes på parkeringsplassen ved kirkegården i Tromsdalen.
Husk: Turklær og klær etter vær er nødvendig. Ta med matpakke og drikke!

FREDAG 17. AUGUST (Campus Breivika og Mellomveien)
10.00 – 11.30 Fra oppstart til fullført utdanning
- Innledning om barnehagelæreryrket v/praksiskonsulent, barnehagelærer og tidligere
praksislærer Ole Martin Kanck
- Faglige forventinger v/studieleder Helge Habbestad
- Studenters rettigheter og ansvar v/studiekonsulenter Silje R. Kvande og Renate Walberg
11.30-15.00 Campus Breivika: StudEXPO
Alle studentorganisasjoner og foreninger står klare for å ønske deg velkommen og å vise
seg frem i Labyrinten!
12.00 – 14.00 Campus Mellomveien: Semesterregistreringshjelp
Studiekonsulentene på utdanningen står klare til å hjelpe de som ikke har
fått fullført semesterregistreringen (Sted: Kontor C.221 og C.220)

Politiattest (Barneomsorgsattest):
Studenter som kommer i kontakt med barnehagebarn og elever i praksisopplæring skal
legge fram barneomsorgsattest.
Kravet om Barneomsorgsattest omfatter flere overtredelser i straffeloven;
sedelighetsforbrytelser, grove voldsforbrytelser eller straffbare forhold vedrørende
besittelse og bruk eller omsetning av narkotiske stoffer eller medikamenter.
Politiregisterlovens § 39 er gjeldende for utdanningene gjennom Forskrift om opptak til
høyere utdanning, Kap. 6 - Politiattest ved opptak til høyere utdanning (§§ 6-1 – 6-10) –
og Universitets- og høyskoleloven, Kap. 4 - Studentenes rettigheter og plikter, § 4-9, 2).
Informasjon om bestilling finner du her (husk å legg ved opptaksbrev fra Samordna
opptak eller ta kontakt med administrasjonen på utdanningen for å få bekreftelse på
studieplass).
Attesten må ha riktig hjemmel i henhold til § 39 og kan ikke være eldre enn tre måneder.
Det er lang behandlingstid hos politiet ved studiestart – vær derfor tidlig ute!
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Nederst til høyre her finner du årsplan for 2018/2019
Nesten nederst her finner du pensumliste og studieplan for 2018/2019
Viktig informasjon til deg som ny student finner du på nettsidene her
Her finner du sjekkliste for nye studenter – anbefales!
Studentene har også en egen fadderordning og oppstartsarrangement som kan være
nyttig å sette seg inn i. Les mer her om DebutUKA.
Noen studenter vil ha behov for å søke om tilrettelagt praksis. Grunnlag for å søke og
søknadsskjema finner du her, og du kan begynne å søke allerede nå!

Velkommen til studiestart!
Hilsen
Helge Habbestad
studieleder Barnehagelærerutdanningen
UiT Norges arktiske universitet
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