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Välkommen till kursen Miljö- och hälsoskyddsarbete, metodik och praktik 
(MVEN11, VT 2019) 

 
Introduktionsmöte med upprop är den 21 januari  kl 10.15 2019 i kurssal ”Maskrosen” i 
Ekologihuset, Sölvegatan 37.  Se karta över kurslokaler. Annan sal för tenta och gruppövningar 
kan förekomma. 
 
Kurstid 21 januari – 24 mars 2019. 
 
Bifogat finns ett preliminärt schema för kursen. Notera att bifogat schema är preliminärt och 
moment kan komma att ändras innan kursen börjar. Länk till schemat finns även på 
Miljövetenskaps hemsida www.miljovetenskap.lu.se under kursen. Uppdateringar av schemat 
publiceras på hemsidan fram till kursstart och därefter i Timeedit.  
 

Viktigt att veta: 
 
• Uppropet är obligatoriskt! Du förlorar din plats på kursen om du inte är närvarande vid 

introduktionen. 
 

• Om du inte vill gå kursen, ska du meddela studierektor/studievägledare Yvonne 
Persson yvonne.persson@cec.lu.se, tel: 046 - 222 37 82 samt avanmäla dig på 
www.antagning.se så snart som möjligt (så att ingen annan går miste om möjligheten 
att genomföra kursen). 

 
• Om du är antagen med villkor måste du senast vid kursstart visa att du är fullt behörig. 

Är du osäker på din behörighet, kontakta Yvonne Persson yvonne.persson@cec.lu.se, 
tel: 046- 222 37 82 

 
 
Kursansvarig för kursen är Högni Hansson, hogni.hansson@cec.lu.se, 0721-55 56 48. 
Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig. 
 
 
KURSINFORMATION 
 
Halva kursen är praktik och halva är bl.a. förberedelser inför praktiken och undervisningen om 
vissa grundläggande kunskaper om myndighetsutövning. 
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Praktiken börjar den 25 februari 2019 och avslutas den 22 mars 2019. Vissa moment som bl.a. 
muntlig redovisning är obligatoriska. Examination sker genom hemtenta och de olika 
redovisningarna som också är viktiga som kunskapskontroll. Obligatoriska moment är kursiva 
och i övrigt krävs 80% deltagande på föreläsningar och övningar. 
 
Litteratur 
Lista över litteratur som kommer att användas under kursen finner du i schemat. 
 
Kursplattform 
Meddelas senare 
 
 
Välkommen till kursen! 
 


