
 

Inbjudan till fortbildningsdag för handledare och VFU-samordnare 
 

Denna information går ut till dig som är arbetar som handledare eller VFU-samordnare vid 

övningsskolor, (högstadium och gymnasium) i Örnsköldsvik, Vännäs, Umeå, Skellefteå och Lycksele 

kommuner inför handledarnas kompetensutvecklingsdag under vecka 48. Givetvis hoppas vi att även 

du som är samordnare deltar oavsett om du i höst handleder en student eller inte.  

Den 27/11 (onsdag) respektive 28/11 (torsdag) äger fortbildningsdagarna rum enligt nedanstående 

program. 

Program för bägge dagarna 
 

09.00 Föreläsning av Åsa Hirsh (Jönköpings universitet) om kollegialt 
lärande och formativ undervisning. 
Lokal: Umeå universitet, Norra beteendevetarhuset, sal Nbvh 1031. 

10.00 Kaffe 
Lokal: Korridor nära Nbvh 1031 

10.15 Samtal om handledning och kollegialt lärande 
Lokal: Grupprum 

11.15 Sammanfattning av samtalen. 
Lokal: Nbvh 1031 

12.00 Lunch 

13.00 Introduktion – samtal om case 
Lokal: Nbvh 1031 

13.30 Arbete med case 
Lokal: Grupprum 

14.45 Kaffe 
Lokal: Korridor nära Nbvh 1031 

15.00 – 15.30 Sammanfattning 
Lokal: Nbvh 1031 

 

Handledarna har uttryckt önskemål om att själva få välja dag hellre än att en skola ska tilldelas en 

dag. Så länge antalet lärare blir någorlunda jämnt fördelat på de båda dagarna finns inga hinder för 

det. Om det skulle visa sig att det blir ”snedfördelning” kommer vi att kontakta någon eller några 

samordnare för att lösa problemet.  

Om någon undrar över programmet så är det till stora delar resultatet av våra samtal med er under 

våren och den tidiga hösten. Vi noterat att det har beskrivits som viktigt att få träffa handledar-

kollegor, att på olika sätt få diskutera vardagliga problem och glädjeämnen som kan uppstå för 

handledare, men också att få ta del av något intressant föredrag som riktas till VFU-handledare. 



Därför är större delen av dagen vikt till samtal handledare emellan i mindre grupper. Kaffe, med 

något till, kommer att finnas för- och eftermiddag. Lunch blir i restaurang Hjorton, det vill säga en 

separat del av restaurang Lingon (Universum).  

Anmälan senast fredag 8/11. 

För att underlätta för oss med gruppindelningar, för att restaurangen ska kunna ordna mat till de 

med allergier eller andra kostönskemål fyller ni i bifogad Excell-fil fylls och skickar den till Olof 

Johansson: olof.johansson@umu.se 

Med vänliga hälsningar, övningsskoleprojektets kontaktpersoner vid Umeå universitet: 

Johan Hansson (institutionen för idé- och samhällsstudier), Olof Johansson (institutionen för 

matematik och matematisk statistik), Gunnar Lindström (pedagogiska institutionen)  

mailto:olof.johansson@umu.se

