Velkomstbrev GLU 1-7 – oppstart høst 2018
Hei,

Vi er veldig glade for å kunne ønske deg velkommen som student på grunnskolelærerutdanningen ved
UiT Norges arktiske universitet, og ser frem til å møte deg til studiestart. Oppstartprogrammet danner
et godt grunnlag for starten av ditt studieforløp. Du får et godt innblikk i studiet, mye praktisk
informasjon, nye bekjentskaper og inntrykk.
Vi har laget et oppstartprogram for deg som har som mål å få deg til å reflektere, diskutere og tenke
rundt det studievalget du har gjort, nemlig å bli grunnskolelærer.
Nedenfor finner du mer informasjon om semesterstart og oppstartprogrammet, fagvalg og studentlivet.
Følg lærerutdanning ved UiT på Facebook og Instagram for ekstra innblikk i studiet.
Studietiden er ofte beskrevet som en av de beste periodene i livet, og vi er sikre på at du vil få mange
flotte minner sammen med oss.
Vel møtt til studiestart!
Med vennlig hilsen
Henning M. Sollid
Studieleder
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

FAKULTETETS PROGRAM FOR OPPSTARTSDAGER høst 2018:
14.08 (Campus Breivika):
1100-1200
Rektors åpningsarrangement Sted: Utendørs i Labyrinten. Se mer info her:
https://uit.no/tavla/artikkel/582897/semesterstart_ved_uit_i_tromso
1315-1400
Velkomstmøte studenter på HSL – fakultetet. Sted: Teorifaghus 1, Auditorium 1 (1.820)
1400-1500 Kurs IT og bibliotek. Sted: Teorifaghus 1, Auditorium 1 (1.820) Alle oppfordres til å delta!
Oppstart med STIL! Program for GLU 1-7

Onsdag 15.08.18:
0900-1100
Registrering og velkomst i kantine/gymsal, Mellomvegen 110
1100-1400
Oppstartprogram
Torsdag 16.08.18:
1000-1400
Workshops formidling og kunst og håndverk
1400-1530
Info om lavvutur

Fredag 17.08:
Studexpo på Campus Breivika. Se eget opplegg: https://debutuka.net/nb/program/studexpo
Studiekonsulentene er behjelpelig med semesterregistrering på Campus Mellomveien.
Mandag 20.08:
0900-1530
Lavvutur/workshops (klassedelt)

Tirsdag 21.08
0900-1530
Lavvutur/workshops (klassedelt)
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Onsdag 22.08:
1000-1300
Introduksjonskurs IT/bibliotek og studieinfo
1300-1500
Planlegging skolebesøk
Torsdag 23.08:
0830-1500
Skolebesøk og etterarbeid

Fredag 24.08:
0900-1100
Møte en 2.årsstudent
1200-1300
Felles oppsummering og avslutning

Mer om offisiell studiestart og informasjon til deg som ny student finner du her
https://uit.no/blistudent. Anbefales!

Studentene har en egen fadderordning og oppstartsarrangement som kan være nyttig å sette seg inn i.
Les mer her om DebutUKA: https://samskipnaden.no/tromso/studentliv/debutuka
POLITIATTEST
Det er krav om politiattest ved opptak til studier der studentene kommer i kontakt med
barnehagebarn, elever, pasienter, klienter eller andre som del av klinisk undervisning eller
praksisopplæring. Tilbuds/opptaksbrev fra Samordna Opptak brukes som bekreftelse på formål når du
søker på politiets nettsider.
Politiattesten - som må være en såkalt "barneomsorgsattest" - leverer du til Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk innen studiestart, med frist 1. september. Studenter som ikke leverer
godkjent politiattest ved studiestart, kan ikke delta i praksis ved studieprogrammet.
Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Er politiattest utstedt digitalt og sendt elektronisk til din Digipost eller eBoks, skal PDF-filen
sendes Frank Otto Olsen (frank.o.olsen@uit.no – alternativt direkte til DigiPost: Frank Otto Olsen,
Evjenvegen 168E, 9024). PDF-fil kan også leveres inn på minnepinne.
Er politiattesten sendt til deg i papirformat som brevpost, skal originaldokumentet leveres inn til
Frank Otto Olsen (Mellomvegen 110, kontor A-203).
For øvrig informasjon om politiattest, se våre nettsider
Kontaktinformasjon:
Studieleder Henning M. Sollid
henning.m.sollid@uit.no
Studiekonsulent Nina B. Johansen
nina.b.johansen@uit.no
Studiekonsulent Lena Hustad
lena.hustad@uit.no
Rådgiver Jørgen Ytreberg
jorgen.ytreberg@uit.no
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