
  

 
 

  

   
Side 1 av 2 

   

Velkommen som 

student på vidareutdanning i Pedagogisk rettleiing 

 

   
  
Det er ei stor glede å ønske deg velkommen som student på vidareutdanning i Pedagogisk rettleiing! 
  
Informasjon om studiet 
Dette brevet inneheld nyttig informasjon til deg som student før studiestart. I lenkene under finn du 
informasjon om studiet.  

 

Studieplan, og emneoversikt:   

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/pedagogisk-rettleiing--innforing/  

Vi gler oss til studiestart og ser fram til læringsrikt semester.  
  

Praktisk informasjon om studiet/haustsemesteret.   
Samlingar hausten 2022 
30. august -  Campus (Førde, Bergen, Stord, Haugesund) 
20. september - Digital 
4. oktober - Digital 
18. oktober - Campus (Førde, Bergen, Stord, Haugesund) 
8. november - Digital 
Heimeeksamen, innlevering 2.12. kl. 14. 
 
Læringsaktivitetar er; førelesingar, øvingar, gruppearbeid og sjølvstudium. Det er obligatorisk 
deltaking på samlingane. 
 
Lyst til å starte lesinga?   
Dersom du ønsker å begynne å lese pensum i sommar er dette aktuell litteratur:  
Tveiten, S. (2019). Veiledning- mer enn ord. 
Falck, B. (2016). Å vere der du er; oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtale 

  
Timeplan:  
Timeplan - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)   
Rom- og timeplanar for haustsemesteret blir publiserte 24. juni.   

• Søk opp ditt studieprogram/spesialisering:  
• Klikk på «Finn timeplanen din i TimeEdit».   
• Klikk på «Åpen inngang HVL – krev ikkje innlogging».   
• Klikk på «timeplan haust 22» for din campus.   
• Søk på kull/klasse, bruk kode for ditt studieprogram: VEIPED 
• Klikk på «Legg til alle»   
• Klikk på «vis timeplan»  

  
Semesterregistrering  
Nye studentar får tilsendt en e- post eller sms. med pinkode og informasjon om semesterregistrering 
på Studentweb. Klikk på den grøne knappen for å starte semesterregistreringa og gå gjennom alle 
trinna. Du vil også få ei kvittering som viser kva for emne du er meldt til dette semesteret.   
Aktiv undervisningsmelding gir deg tilgang til læringsplattforma Canvas.   

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/pedagogisk-rettleiing--innforing/
https://www.hvl.no/student/timeplan/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
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Canvas  
Høgskulen nyttar e- læringssystemet Canvas aktivt til kommunikasjon og informasjon. Betal di 
semesteravgift og semesterregistrer deg og du får då tilgang til Canvas. Canvas blir brukt til 
administrativ og fagleg informasjon om studiet, innlevering av arbeidskrav, plan for samlingane,  
presentasjonar, pensum liste, aktuelle meldingar m.m. Dersom Canvas er ukjend for deg, kan du få 
nyttige tips på Canvas hjelpesider 
  
Sjekkliste  
Her er ei sjekkliste som kan hjelpe deg til å holde oversikt over det som må på plass før studiestart:  
  

☐  Aksepter studieplass  

☐  Semesterregistrering  

☐  Aktiver brukerkonto  

☐  Logg deg på Canvas  
  
   
  

Nyttige lenker   
Har du spørsmål, prøv vår virtuelle assistent Mime   
Læringsmiljø og læringsstøtte   
Biblioteket   
Studentlivet    
    
    

    
Nedanfor får du ei kort oversikt over kven kan svare på kva.   
  
Servicetorget  (+47) 55 58 58 00  Se e- postadresse til de ulike campus her 

Opptakskontoret  (+47) 55 58 58 50  opptak@hvl.no   
Praktiske spørsmål   E-mail:                  FHS-studierettleiar@hvl.no  
Faglege spørsmål    Sjå namn nedanfor 

IT-hjelp  (+47) 55 58 58 88  
it-hjelp@hvl.no.  Du kan også få digital IT-hjelp på chat 
eller se IT-hjelpen sine sider.  

  

 

 
Velkommen til Høgskulen på Vestlandet!  

   
 

Med venleg helsing 

  
Siv Iren Juklestad, campus Førde 

Åse Renolen, campus Stord 
Elin Vestbøstad, campus Bergen 

Kristin Valen, campus Haugesund 
 

https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hvl
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/ny-student/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/ny-student/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
https://www.hvl.no/om/kontaktinformasjon/chat/
https://www.hvl.no/student/laringsmiljo-og-laringsstotte/
https://www.hvl.no/bibliotek/om/
https://www.hvl.no/studentliv/
https://www.hvl.no/om/servicetorget/
mailto:opptak@hvl.no
mailto:it-hjelp@hvl.no
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/programvare/it-hjelp-bergen/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/

