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Anvisningar för avvikande ternsinstid och indelning i läsperioder 
t-ör viss vårdutbildning höstterminen 2020 

Härmed fastställs Anvisningar för avvikande terminstid och indelning i läsperioder för 
viss vårdutbildning ht 2020 vid Högskolan i Skövde. 

På grund av ingångna avtal om praktikperioders (VFU) förläggning i tid anpassas 
höstterminen 2020 och/eller läsperioder, för vissa vårdutbildningar. Detta beslut ersätter 
därmed tidigare beslut om Anvisningar for terminernas förläggning i tid och indelning i 
läsperioder 2019 och 2020*  från 2016-09-20 (dnr  HS  2016/774) för dessa program-
utbildningar. 

Samråd har skett med Institutionen för hälsa och lärande samt med funktionen för 
schemaläggning och tentamensadministration inom Avdelningen för utbildnings- och 
studentstöd. Beslut fattas vid rektors beslutsmöte den 9 april 2019 efter föredragning av 
Björn Hellberg, rektors kansli. 

k-- 
Lars Niklasson 

 

Björn Hellberg 

Kopia till 
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Verksamhetsstödets chefer 
Studentkåren 
Officiell anslagstavla 

* Terminernas förläggning i lid följer Rekommendationer för att underlätta studenters möjligheter till rörlighet mellan olika 
lärosäten i Sverige, Sveriges Universitets- & Högskoleförbund (SUHF), it november 2008. 
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Avvikande terminstid och indelning läspedoder för viss 
vårdutbildning höstterminen 2020 
På grund av ingångna avtal om praktikperioders (VFU) förläggning i tid inom viss vårdutbildning 
anpassas terminstid och indelning i läsperioder höstterminen 2020 för nedan angivna 
programutbildningar enligt följande; 

Avvikande terminstid och indelning i läsperioder ht 2020 
• Sjuksköterskeprogrammet, 180  hp,  starttermin vt-18, ht-18, vt-19, ht-19, vt-20, ht-20 
• Barnmorskeprogrammet, 90  hp,  starttermin ht-19 
• Specialistsjuksköterskeprogram — Distriktssköterska, 75  hp,  starttermin ht20. 

2020 Terminstid Läsperiodindelning 

Hösttermin 20-08-24 — 21-01-17" Läsperiod 4: 20-08-24 — 20-11-01 
Läsperiod 5: 20-11-02 — 21-01-17" 

**) vecka 52 är studiefri 

Avvikande indelning i läsperioder ht 2020 
• Specialistsjuksköterskeprogram — Skolsköterska, 60  hp,  starttermin ht-19 och ht-20 

2020 Terminstid Läsperiodindelning 

Hösttermin 20-08-31 — 21-01-17 Läsperiod 4: 20-08-31 — 20-11-08 
Läsperiod 5: 20-11-09 — 21-01-17 
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