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Välkommen *ll Socionomprogrammet med studieort Helsingborg hös7erminen 2017.
Inskrivning sker måndagen den 28 augus* kl. 13.00 i sal C163, om du har förhinder och inte kan delta vid
inskrivningen men vill behålla din plats måste du meddela de7a *ll mig så fort som möjligt.
Om du har ångrat dig och inte vill ha din plats behöver jag också veta de7a snarast möjligt så a7 jag kan
kalla in en reserv.
Alla studenter måste ha e7 LU-kort som är både e7 passerkort och e7 lånekort *ll biblioteken.
Kortsta*onen i Helsingborg (sal C166) har extraöppet 14 aug – 1 sep
Må - Fr 9.00-12.00 och 13.00-15.00 för uthämtning av LU-kort, däre`er gäller ordinarie öppeader må, *
och to kl. 9.30 – 12.30.
Bifogat ﬁnns läsanvisningar samt välkomstbrev från studentkåren.
Nedan följer välkomstbrevet *ll utbildningen.
Om du har några frågor är du välkommen a7 kontakta mig.
Mvh
Carina

Socialhögskolan
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Vi är glada att du valt att läsa hos oss! Inskrivning sker måndag den 28 augusti.
Närvaro är obligatorisk.
Kl. 13-14 Upprop och registrering. Sal C163, Campus Helsingborg
Kl. 14-16 Introduktionsmöte där du får träffa en del av institutionens personal samt
representanter för kåren. Fundera gärna ut frågor i förväg som du vill ställa! Sal C163,
Campus Helsingborg
INFÖR DIN FÖRSTA KURS

Bifogat hittar du läsanvisningar inför din första delkurs. På vår hemsida hittar du allmän
information om att vara student hos oss samt länkar till schema.
Vägbeskrivning till Campus Helsingborg hittar du här.
POÄNG FRÅN ANNAN SOCIONOMUTBILDNING?

Har du sedan tidigare poäng från en annan socionomutbildning ska du kontakta Ulrika
Reichert ulrika.reichert@soch.lu.se, så snart som möjligt. Då har vi möjlighet att titta på
dina meriter och placera in dig på rätt termin.

Vi ses måndagen den 28 augusti kl. 13:00. Hoppas du kommer trivas hos oss!

Helsingborg, augusti 2017

Staffan Blomberg,
Prefekt vid Socialhögskolan

Socialhögskolans hemsida| Kontakta oss på Facebook

carina.olsson@soch.lu.se

----------------------------------------------------------------------------Carina Olsson
Utbildningsadministratör
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046-222 97 88; 042-35 65 50
carina.olsson@soch.lu.se
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