
  
 
 
Viktig information till dig som är antagen till Stödpedagog Ht 2019, Värnamo  

Utbildningen ges på distans med två olika studiegrupper, en på Campus Värnamo och en på Nova i 

Oskarshamn. Träffar kommer att ske samtidigt för båda grupperna, se dagar och tider för den första 

terminen nedan. Lärarna i utbildningen kommer att vara i Värnamo och Oskarshamn vartannat 

tillfälle. Den grupp som inte har läraren på plats följer undervisningen via videokonferens från ett 

klassrum på sin studieort. Du kommer att behöva tillgång till en dator under din utbildning, detta 

ansvarar du själv för. 

Träffar höstterminen 2019 

27-29 augusti (mer information nedan) 

18-19 september, kl. 9:00-16:00 

16-17 oktober, kl. 9:00-16:00 

13-14 november, kl. 9:00-16:00 

8-9 januari, kl. 9:00-16:00 

Terminstider 

20190826 – 20200112 (50 YH-poäng) 

20200113 – 20200607 (55 YH-poäng) 

20200824 – 20210110 (50 YH-poäng) 

20210111 – 20210523 (45 YH-poäng) 

 

Måndagen den 26 augusti är det obligatoriskt upprop via Formulär för upprop som du måste 
fylla i senast kl. 12.00.  
 
Utbildningen startar med en obligatorisk uppstartsträff den 27-29 augusti. De två första dagarna 
spenderar vi tillsammans i Oskarshamn, både Värnamo- och Oskarshamnsgruppen, och den tredje 
dagen är grupperna på sina respektive studieorter. Studerande i Värnamo reser med minibussar till 
och från Oskarshamn, och samlas utanför Gummifabriken (vid entrén på baksidan mot järnvägen) 
Jönköpingsvägen 15, 331 34, Värnamo den 27 augusti kl. 8:15 för avfärd mot Oskarshamn kl. 8:30. Ta 
gärna med fika till resan, vi äter lunch i Oskarshamn ca 11:30. 
 
Program 
27 augusti: Vi samlas vid receptionen på Gunnarsö stugby (Östersjövägen 
103, www.firstcamp.se/gunnarsö) kl. 11:00. Vi checkar in och inleder med lunch. Resten av dagen 
ägnas åt information om utbildningen, lärplattformen PingPong m.m., samt förstås också åt att lära 
känna varandra. Vi avslutar dagen med att laga middag och äta tillsammans. 
 

http://novaoskarshamn.se/upprop-stodpedagog/


28 augusti:  Vi städar och checkar ut från våra stugor, och samlas för frukost kl. 8:30. Förmiddagen 
ägnas åt olika övningar för att skapa gemenskap och lära känna varandra samt åt studieteknik. Vi äter 
lunch tillsammans och på eftermiddagen hålls en workshop vid namn Tidsresan. Dagen avslutas kl. 
16:00 och därefter är det hemfärd. Ankomst till Värnamo ca kl. 18:30. 

29 augusti: Värnamogruppen träffas på Campus Värnamo (Jönköpingsvägen 15) och 
Oskarshamnsgruppen på Nova (Varvsgatan 15) kl. 8:15 för rundvandring och information. 
Kl. 9:00 startar vi sändning mellan orterna och introduktion av den första kursen, 
Funktionsnedsättningar. Dagen avslutas kl. 16:00. 

Logi, förtäring (frukost den 29/8, fika och luncher båda dagarna, samt middag den 27 augusti) samt 
resa för studerande i Värnamo till och från Oskarshamn är kostnadsfritt. Vi övernattar i stugor med 
fyra personer i varje. Ta med lakan och handdukar, detta ingår inte. Vid utcheckning städar vi 
tillsammans våra respektive stugor. Möjlighet till annat boende finns men ordnas eller bekostas inte 
av skolan (t ex hotell eller vandrarhem).  

Vänligen fyll i formuläret som du når via länken nedan, angående boende, transport och eventuell 
allergi/specialkost, senast den 11 augusti. Formulär för uppstart 

I början av augusti skickas mer information inför starten ut, med t ex schema och information om 
lärplattformen. 

Här hittar du litteraturlistan till den första kursen, Funktionsnedsättningar.

Skaffa de obligatoriska böckerna i god tid inför utbildningsstarten. 

Vi ser fram emot att träffa dig i höst! 

Välkommen att höra av dig vid frågor. 

Vänliga hälsningar 

Caroline Oscarsson       Emeli Hellström 

Utbildningsledare Oskarshamn       Utbildningsledare Värnamo 

caroline.oscarsson@oskarshamn.se   emeli.hellstrom@varnamo.se 

0491-76 42 95       0370-37 71 92 

http://novaoskarshamn.se/anmalan-till-uppstart-for-stodpedagog/
https://novaoskarshamn.se/wp-content/uploads/Litteraturlista_Funktionsneds%C3%A4ttningar_STP19.pdf

