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Kungsbäcksvägen

1. Infodisk
En samlingspunkt utomhus där du kan ställa dina frågor om introduktionsdagen. 

2. Högskolans stödfunktioner
Här kan du få veta mer om det stöd som finns för dig som student.  
Träffa bland annat Studenthälsan, International Office, samordnaren för 
pedagogiskt stöd, studentombudet, samordnaren för lika villkor och 
studievägledningen. 

3. Studentcentrum
Studentcentrum är den naturliga mötesplatsen på campus. Idag har vi utökad 
support för dig som ny student. Få hjälp med användarkonto, registrering och 
Canvas. Du kan även hämta ut ditt HiG-kort och parkeringstillstånd.

4. Biblioteket
Lär känna biblioteket. Kom på en kort rundtur där vi visar biblioteket och berättar 
hur vi kan hjälpa dig under studietiden. Rundturerna startar kl. 10.30, 11.30, 
12.30 och 13.30. Samling vid bibliotekets entré.

5. Reception
Högskolans reception ligger i anslutning till huvudentrén.  
Här kan du bland annat hämta ut HiG-kort och parkeringstillstånd. 

6. Guidade rundturer
Följ med på en guidad tur där våra studenter visar dig runt campus.  
Start 11.00, 12.00 och 13.00. 

7. Visit Gävle och Gävle City med dj
Här får du veta mer om Gävle som studentstad.  
Lyssna på musik och chilla i solstolar.

8. Aktiviteter med SportHIG
Studentföreningen SportHIG anordnar roliga aktiviteter under dagen.  
Spela kubb, volleyball eller varför inte testa spikeball. Passa även på att boka  
in SportHIGs kommande aktiviteter och träningstillfällen under hösten.

9. Utomhusmässa
Massor av utställare är här för att visa upp sin verksamhet för dig. 
Fackföreningar, gym, kultur- och musikarrangörer m.m.  
Många roliga tävlingar med fina priser.

10. Gefle Studentkår
Häng med studentkåren i deras tält. Passa på att bli medlem!

11. Studentföreningar
Ta del av Högskolans studentliv. Lär känna alla studentföreningarna.

12. Food trucks
Köp en god lunch och njut av den utomhus.

13. Silvanum – Gävle konstcentrum
Vad händer i Gävle? Vilka artister kommer och vilka konserter kan du se?
På Silvanum ger Konst och kultur på Gävle kommun dig all information om 
kultur i Gävle och lite underhållning. Gå deras tipsrunda för en chans att vinna 
gratisbiljetter till kulturevenemang.

26 augusti 10.00 –14.00


