Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev Gymnastik och idrottshögskolan

Januari 2017

Rektorn har ordet
Nu har ytterligare en termin börjat och
vi går mot ljusare tider. Ett annat säkert
vårtecken är att det är dags för öppna
föreläsningar.
En stor händelse är att Skolverket efter
fem år av diskussion har omklassificerat
ämnet Specialidrott från att vara
klassificerat som yrkesämne till att vara
ett ”vissa ämne”. Skälet till
omklassificeringen är bland annat att
Skolverket vill öka möjligheten för
eleverna att utveckla den idrottsliga
förmågan mot elitnivå och samtidigt
erhålla kunskaper inom specialidrott
med fokus på kropp och träning.
Läs hela Rektorn har ordet

Lärarlegitimation för specialidrott
Skolverket har beslutat att omklassificera ämnet specialidrott från ett yrkesämne och
de nya behörighetsreglerna gäller därmed från den 1 juli. Den nya klassificeringen
innebär att de studenter som studerar specialidrott och de som har tagit examen blir
behöriga att få lärarlegitimation i ämnet specialidrott. GIH har tillsammans med alla
RIU och RF arbetat tillsammans i denna fråga och nu – efter fem år – genomför
Skolverket omklassificeringen.
– Det är en stor lättnad och seger för GIH och för alla våra studenter som studerar
specialidrott. Nu kan de äntligen få sin lärarlegitimation, vilket ökar deras möjligheter
att söka relevanta tjänster, säger Jane Meckbach vid GIH som drivit frågan.
Läs mer om Skolverkets klassificering

Disputation av
Lena Svennberg
Fredagen den 17 februari klockan 13:00
disputerar Lena Svennberg i
idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är
"Grading in Physical Education" och
undersöker vad lärare värdesätter då de
sätter betyg i idrott och hälsa, och
analyserar hur olika bakgrundsfaktorer
som kön, föräldrars utbildning, migration
och skolhuvudman påverkar betyget i
idrott och hälsa. Varmt välkommen till
GIH:s aula!
Läs mer om disputationen

GIH slår rekord i antal artiklar!
Resultatet för publikationer för 2016 slog toppåret 2014års resultat i antal
vetenskapliga artiklar. För 2016 var det 65 stycken, för 2015 var det 54 stycken, för
2014 var det 64 stycken och för året 2013 var antalet artiklar 51. GIH har även hela
54 artiklar i databasen Web of Science i år vilket är extra bra då denna databas
används nationellt för att jämföra lärosäten. Antal artiklar för 2015 var 38 stycken och
för 2014 var det 44.
Göran Kenttäs m fl ”Mindfulness and its Relationship with Perceived Stress, Affect
and Burnout in Elite Junior Athletes” laddades ner 1 236 gånger i DiVA och var den
artikel som laddades ner mest under 2016. Den artikel som var hetast i sociala medier
var Karin Larséns m fl ”Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes:
2016 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 1
exercise in women planning pregnancy and those who are pregnant”.
Läs mer på GIH:s DiVA

Öppna
föreläsningar

Dags för årets
PHLING!

Under fyra lördagar bjuder GIH in till
öppna föreläsningar. Den första är den
11 mars med rubriken ”Parkour – trend
eller tidlös rörelsekonst?” av Rudi
Zangerl. Den andra är den 18 mars där
Eva Andersson föreläser om ”GIH:s
hälsoprojekt – för en starkare
ålderdom”. Den 25 mars föreläser Örjan
Ekblom om ”Hur hjärnan påverkas av

Torsdagen den 23 februari är det dags
för Studentkårens PHLING! Det är en
arbetsmarknadsdag dit GIH:s studenter
är välkomna. Mellan klockan 12:00 och
14:00 svarar personal på frågor om
våra utbildningar och hur du söker till
oss.
Alla studenter är välkomna till idrotts

stillasittande och träning” och den 1 april
är det dags för Peter Schantz med
föreläsningen "Ty jag måste ha motion,
om jag vill lefva". Det är gratis entré och
alla är välkomna.

hallarna för att ta del av
olika erbjudanden från företag och
verksamheter. Även Studentkåren
medverkar och säljer sina profilkläder.
Varmt välkommen till årets PHLING!

Läs om GIH:s öppna föreläsningar

Personalförändringar vid GIH
Erik Backman avslutar sin anställning vid GIH och börjar på Högskolan Dalarna.
Brita Thedin Jacobsson är tjänstledig ett halvår och arbetar vid Göteborgs
universitet. GIH önskar dem båda lycka till!
Anders Frisk är nu fast anställd som adjunkt i idrottsvetenskap, Annamaria Peters
är doktorand och arbetar tillsammans med Toni Arndt i tre månader och Anders
Nordström börjar som ekonomiansvarig. Varmt välkomna!

Varumaskin vid
idrottshallarna
I mitten av skåpkorridoren vid ingången
till idrottshallarna finns en varuautomat.
Här kan man köpa choklad, tuggummi,
godis och dryck. Här finns även
nyttigare tilltugg som till exempel
knäckebrödsmörgåsar och oatbars.
Automaten har efterfrågats framför allt
av GIH:s hyresgäster och betalning sker
endast med kort. Automaten fylls på en
gång i veckan.

Gilla GIH på FB
Gå in på Facebook och sök efter GIH.
Gilla sidan och du får uppdateringar om
vad som händer på GIH, ser filmer och
bilder från olika aktiviteter. GIH
uppskattar även om du kommenterar
olika inlägg.
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