Önskemål om extra lärarinsats
Studentens namn
Aktuell utbildning - program/ kurs

Omfattning i poäng

Aktuellt moment

Omfattning i
poäng/timmar

Datum för ordinarie moment
Överenskommet datum för extra lärarinsats

Lärarens namn
Tillstyrkes av DSA-Tränare (gäller endast om du är antagen till DSA-elit)
Datum

Tillstyrkes av Ansvarig Elitidrott och studier Högskolan Dalarna
Datum

Blanketten
1/ fylls i av den studerande
2/ undertecknas av tränaren och ansvarig för elitidrott och studier
3/ lämnas till läraren
4/ kopia av blanketten till ansvarig för elitidrott och studier

Kontaktperson:
Stefan Pettersson
Ansvarig Elitidrott och studier Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
023-77 88 12
spe@du.se

Information om Elitidrott och Högskolestudier
Som en av studenterna inom elitidrottsprojektet har du möjlighet att lägga upp dina
studier mer individuellt, d v s att vid behov anpassa dem till ditt tränings- och tävlingsprogram. Många moment kräver inte din närvaro så där bör det inte bli några problem.
Obligatoriska moment däremot; såsom tentamen och laborationer, handledning och
seminarier samt redovisning av olika slag, kan vara schemalagda vid tidpunkter då
satsningen på din idrott gör det svårt för dig att närvara.
Vi förväntar oss att du prioriterar såväl dina studier som din idrottssatsning. Men vid
vissa tillfällen kan du tvingas välja. Utgångspunkten är ändå att delta vid ordinarie
examinationstillfällen i första hand - såväl ordinarie examinationstillfällen som
omexaminationstillfällen.
När detta inte är möjligt gäller följande för bedömning av behov av extra lärarinsatts:
1. Tag kontakt med lärare och/eller kursansvarig som är ansvarig för det
obligatoriska moment och informera om att du inte kan närvara vid det.
Kontrollera med läraren/kursansvarig om någon av de ordinarier
omexaminationstillfällena för det obligatoriska moment passar för dig. Om det
inte finns något ordinarier omexaminationstillfälle för dig ansöker du om extra
lärarinsats (gå vidare till punkt 2 eller 3).
2. Om du har ett elitidrottsavtal och är antagen till DSA-elit diskuterar du med din
DSA-tränare i god tid om ditt behov av extra lärarinsats i förhållande till din
tränings- och tävlingsplanering. . Minst 5 veckors framförhållning är det
riktvärde du skall förhålla dig till i din studieplanering. I undantagsfall
accepteras kortare framförhållning.
3. Om du har ett elitidrottsavtal med Högskolan Dalarna diskuterar du med
ansvarig för elitidrottsprojektet i god tid om ditt behov av extra lärarinsats i
förhållande till din tränings- och tävlingsplanering. . Minst 5 veckors
framförhållning är det riktvärde du skall förhålla dig till i din studieplanering. I
undantagsfall accepteras kortare framförhållning.
4. Om ditt önskemål om extra lärarinsatts tillstyrks fyller du i blanketten med
namnunderskrifter. Lämna blanketten till läraren och ni kan
5. Tag kontakt med berörd lärare och lämna över tillstyrkt önskemål om extra
lärarinsats. Komma överens med läraren om var, när och hur denna insats kan
ske. Kontakt med berörd lärare skall ske minst 4 veckor för det ordinarie datum
för det moment du önskar extrainsats i. I undantagsfall accepteras kortare
framförhållning.
6. Kontakta din lärare omedelbart, om du av någon anledning behöver ändra datum
för det överenskomna extrainsatsen- att bara utebli accepteras inte
Blanketter finns på kursrummet elitidrott och studier.
Lycka till med dina studier och lycka till i din idrott!
Stefan Pettersson
Kontaktperson:
Stefan Pettersson
Ansvarig Elitidrott och studier Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
023-77 8812
spe@du.se

