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Avveckling av kurs
Kursen Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar A1N, 15 hp
(OM769A) avvecklas och kommer inte längre att erbjudas vid Högskolan i Skövde. Kursen gavs
sista gången höstterminen 2019. Kursen finns dock kvar i Specialistsjuksköterskeprogrammet –
Distriktssköterska, men har från och med höstterminen 2020 delats upp i två kurser – OM832A
och OM833A.
Kursen består av fem examinationsmoment: salstentamen 4 hp, individuell hemtentamen
1,5 hp, verksamhetsförlagd utbildning 6 hp, seminarier och inlämningsuppgifter 2,5 hp och
tillämpningsövningar i grupp 1 hp.
Följande examinationstillfällen erbjuds för studenter som inte har avslutat kursen:

Salstentamen 4 hp

Datum och tider när salstentamen äger rum är inte fastställda ännu. Salstentamen
kommer dock att ske en dag under vardera period:
22 oktober 2021–12 november 2021
8 december 2021–5 januari 2022
22 oktober 2022–12 november 2022

Anmälan ska ske senast 1 oktober 2021
Anmälan ska ske senast 15 november 2021
Anmälan ska ske senast 1 oktober 2022

Uppgifter om datum och tider kommer att delges via schemasystemet TimeEdit
https://student.his.se/stod-och-service/om-tentamen/tentamensschema/ ca 6 veckor innan
första möjliga datum i varje period. Sök tentamen på kurskod OM769A.
Anmälan till salstentamen sker till Studentservice, 0500-44 81 00, studentservice@his.se.

Individuell hemtentamen 1,5 hp
Vecka 44
Vecka 47
Vecka 44

Onsdag 2021-11-03
Fredag 2021-11-26
Onsdag 2022-11-02

Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp
Vid examination som utgörs av verksamhetsförlagd utbildning är antalet examinationstillfällen
begränsade till två. Ett första tillfälle erbjöds vid registrering på kursen. Studenter som inte
erbjudits ett andra tillfälle ska kontakta kursansvarig senast den 15 augusti 2021 för vidare
information om placering och datum. Tänkt period för VFU-placeringen är i nuläget vecka 4043 2021.

Seminarier och inlämningsuppgifter 2,5 hp
Vecka 35-44 2021
Vecka 47 2021
Vecka 35-44 2022

Seminarier och inlämningsuppgifter pågår under vecka 35-44 2021 med möjlighet till
komplettering under vecka 47 2021. Samma sak gäller för hösten 2022. Datum och tider för
seminarierna publiceras på lärplattformen Canvas i Studentportalen.
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Tillämpningsövningar i grupp 1 hp
Studenter som inte gjort tillämpningsövningar i grupp ska kontakta kursansvarig för vidare
information om datum. Tänkta veckor är i nuläget vecka 39 2021 och vecka 39 2022.
För att kunna genomför alla examinationer förutom salstentamen krävs att du meddelar
kursansvarig lärare din e-postadress senast två veckor före respektive examinationstillfälle. När
det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen ska anmälan ske senast den 15 augusti 2021.
Kursmaterial är tillgängligt via den webbaserade lärplattformen Canvas i Studentportalen och
information om de olika examinationsmomenten publiceras på kursens sida på Canvas.
Hemtentamen och inlämningsuppgifter lämnas in för examination enligt instruktioner på
samma sida.
Någon ytterligare möjlighet till omexamination på kursen, utöver ovanstående tillfällen,
kommer inte att erbjudas.
Examinator är Marie Wilhsson.
Kontaktuppgifter kursansvarig lärare: Margaretha Larsson, 0500-44 84 79,
margaretha.larsson@his.se

Irene Eriksson
Ordförande

Kopia till:
Berörda studenter
Kursansvarig lärare
Examinator
Ämnesföreträdare (motsv.)
Avdelningschef
Studievägledare
Studentkåren
Schemaadministrationen
Systemförvaltare Ladok
Avdelningen för marknadsföring och kommunikation
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