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Info till nya studenter
o Varmt välkommen till Lärarhögskolan och studie- och yrkesvägledarprogrammet.
Måndag förmiddag den 31 augusti klockan 10.30 startar vi med viktig information
för dig som är ny vid Lärarhögskolan. I normala fall skulle vi informerat er alla
nybörjarstudenter samtidigt men på grund av Corona-läget kommer
informationen att delges er i mindre grupper. För att kunna säkra upp att antalet
studenter inte överstiger 49 är det viktigt att du kommer till angiven tid.
o Din uppstartsträff är i Aula Nordica
o För att undvika folksamlingar med tanke på Corona, kom 5-10 minuter innan din
informationsstart. Lämna lokalen snarast efter informationen utan att dröja kvar i
eller utanför salen.
o Här hittar du ytterligare information om studier i Umeå och på Umeå universitet
som du bör läsa innan kursstart https://www.umu.se/student/mina-studier/nystudent/
o För övriga ärenden och meddelanden (om exempelvis att du inte kan komma till kursstart)
hänvisar vi till Flexite: https://www.umu.se/kontakta-oss/kontaktformular/

•

Information om Corona
o Det är viktigt att vi håller avstånd för att minska risken för smittspridning. Det
innebär att utbildningar som hålls på campus kan komma att påverkas på olika
sätt. Till exempel kan vissa delar av undervisningen ske över internet, så att inte
alla samlas på campus samtidigt.
o Här hittar du information om hur dina studier kan komma att påverkas men också
råd, tips och verktyg. https://www.umu.se/student/forandringar-pa-grund-avcovid-19/
o Prioriterade för studier vid campus är förstaårs- och sistaårsstudenter.

•

Introduktionsföreläsningar
o Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och
hålla reda på. Välkommen till digitala föreläsningar den 26 och 27 augusti via
Zoom som guidar dig genom studiestarten. Läs mer på
https://www.umu.se/student/mina-studier/ny-student/ny-pa-universitetetintroduktionsforelasningar/

•

Belastningsregistret
o För att få genomföra VFU ska du uppvisa ett registerutdrag från
belastningsregistret. Registerutdrag ansöker du om via
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
o Registerutdraget lämnas till rektor för den förskola eller skola där du genomför
din VFU.
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Registrering på din första kurs
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På programmets första kurs ska du självregistrera dig på studentwebben innan
kursstart. Om du inte har registrerat dig på studentwebben innan 1 september2020 förlorar du din plats på kursen och programmet.

Umu-ID
o På webben aktiverar du ditt Umu-id. Det krävs bland annat för att kunna
registrera dig på första kurs enligt ovan.
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