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Välkomstbrev 1 
Renens biologi och renskötsel – HV0173, 7,5hp 
(reviderat utskick 2020-08-21) 

Hej,  

Du har blivit antagen till kursen Renens biologi och renskötsel (HV0173) med 

kursstart 31 augusti 2020. Kursen är en distanskurs och går på 1/4‐fart under hela 

hösten. I år har vi två fysiska träffar, en i Enaforsholm, Jämtland 11–13 september 

och en i Uppsala 21–22 november, före, mellan och efter träffarna förväntas du 

göra uppgifter online. Nedan följer information om kurshemsida och kursrum i 

Canvas. I välkomstbrev 2 följer ytterligare information om första kursträffen.  

Kurshemsidan 

På kurshemsidan https://www.slu.se/utbildning/program-

kurser/kurser/?sprak=sv&anmkod=10144.2021 hittar du kursplan, schema och 

kurslitteratur. På kurshemsidan publiceras meddelanden om kursen fram till 

kursstart dvs. 31/8 därefter används Canvas för all kommunikation under kursen. 

CANVAS kursrum 

Under kursen använder vi oss av web‐portalen Canvas. Här hittar du allt material 

till kursen och det är via Canvas som aktuell informationen publiceras under 

kursen. Det är även via Canvas som uppgifter och arbeten lämnas in. För att 

komma åt plattformen på Canvas behöver du skapa ett användarkonto, vilket du 

gör genom att gå in på länken nedan och följa instruktionerna: 

https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/ 

Användarkontot använder du sedan för att logga in på Canvas, där det finns ett rum 

skapat för kursen Renens biologi och renskötsel. Du får tillgång till rummet vid 

kursstart (31/8), innan dess kommer du inte in i rummet för kursen. Till detta rum 

har endast vi lärare och ni studenter på kursen tillträde och dokument som läggs på 

Canvas är skyddade från andra läsare. 

Du loggar in till Canvas via studentwebben https://student.slu.se  

Uppgifter att göra hemifrån innan träff 1 

För att komma igång med kursen innan första kursträffen kommer du att få några 

uppgifter som ska lämnas in på Canvas innan träff 1, samt tre inspelade 

https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/?sprak=sv&anmkod=10144.2021
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/?sprak=sv&anmkod=10144.2021
https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/
https://student.slu.se/
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föreläsningar som vi vill att du tittar på innan vi ses. Du får tillgång till detta i 

Canvas.  

Viktigt! Registrera dig på kursen senast den 31/8, annars förlorar du din 

plats. Registrering görs Studentwebben/Mina sidor. Självregistreringen är öppen 

en vecka innan kursstart t o m första kursstartdagen. Om du inte kommer gå 

kursen, avregistrera sig på www.antagningen.se och meddela oss genom att mejla 

anna.skarin@slu.se eller US-frist@slu.se.  

Kursledning 

Kursledare Anna Skarin e‐post: anna.skarin@slu.se 

                   Birgitta Åhman e-post: birgitta.ahman@slu.se 

Kursadministration: Åsa Wengström e-post: us-frist@slu.se  

Meddela oss snarast, om du är antagen men inte kommer att gå kursen. Det är fler 

sökande till kursen än vi har möjlighet att ta in, därför är det viktigt att du som inte 

avser gå kursen meddelar detta snarast så att vi hinner kalla en reserv. Om du har 

några frågor eller funderingar kring kursen är du välkommen att kontakta 

kursledningen. 

Hälsningar Anna & Birgitta 

 

QR-koder för betalning via Swish 
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