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Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: oppdatert aug.18

Studenter på 5-årig grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (master) studiested Alta

Velkommen som student ved UiT, studiested Alta
På vegne av faglærere og administrativt ansatte ved grunnskolelærerutdanningen for 5.10. trinn ved studiested Alta vil jeg ønske deg hjertelig velkommen til semesterstart.
Dersom mange nok studenter knytter seg opp mot Alta, Hammerfest, Kirkenes og
Storslett vil nettsamlinger/læringsaktivitet i faggrupper organiseres på disse stedene.
Studiet starter i Alta i uke 33, mandag 13.8. Oppmøte blir på rom 2025, klokka 08.30.
Første samling i Alta varer fra 13.-17.august. Dette vil være første møte med faglærerne,
praksislærerne og de fagene som inngår i utdanningen.
Tema for uka er introduksjon og oppstart av fagstudiene, presentasjon av praksislærere
og praksissted samt å bli kjent med dine medstudenter.
Dato for offisiell åpning av studieåret: Alta: 17. august, kl. 12.00
https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=338495&dim=179018
Info om fadderordningen i Alta
https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=344340&dim=179016
Ta med deg: - PC/Mac - Klær og sko til å være ute (viktig)
Annen informasjon: Fristen for semesterregistrering er 1. september, men det er viktig
at dere går inn i studentweb og registrerer dere så snart som mulig. Først ved
gjennomført registering får dere tilgang til Canvas.
Politiattest
Ved opptak til lærerutdanningen skal studentene levere politiattest, jf. ”Forskrift om
opptak til universiteter og høgskoler”. Politiattesten levers praksiskonsulent snarest
mulig. Du søker politiattest her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/.
Sjekkliste for deg som er ny student: https://uit.no/utdanning/sjekkliste
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Oppdatert årsplan for studieåret 2018-2019: se høyremargen eller helt nederst på
denne siden: https://uit.no/ilp
For mer informasjon om studiet og fagene se:
https://uit.no/utdanning/program/555173/grunnskolelaererutdanning_for_5_10_trinn_samling
NB! Nytt av året er at samisk kan velges som en del av utdanninga.

Vennlig hilsen
Yngve Engkvist studieleder
yngve.engkvist@uit.no
78 45 01 33
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