
Utvärdering av VFU på Dragonskolan [copy - 881823AD]

Jag fick ett bra mottagande av VFU-samordnaren/VFU-samordnarna första dagen

Namn Antal %

1 - Instämmer inte alls 0 0

2 0 0

3 0 0

4 - Instämmer helt 11 100

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Informationen på introduktionsträffen var relevant

Namn Antal %

1 - Instämmer inte alls 0 0

2 0 0

3 2 18,2

4 - Instämmer helt 9 81,8

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Jag kände mig välkommen!



Namn Antal %

1 - Instämmer inte alls 0 0

2 0 0

3 2 18,2

4 - Instämmer helt 9 81,8

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Kommentar:

Mottagandet var riktigt bra! Det som var lite struligt för vissa var ju att de inte hade med sig registerutdrag, men det
löste sig under veckan.

Mycket bra välkomnande, speciellt med tanke på situationen gällande belastningsregister!

Väldigt bra att få komma till ett klassrum tillsammans med alla andra VFU-are. Det var skönt att få ett välkomnande och
lite allmän information av samordnarna. Detta gjorde att man verkligen kände sig välkommen och att skolan faktiskt är
glad att vi är här.

Trevligt välkomnande, men reaktionen på att så många saknade utdrag från belastningsregistret bidrog till en del onödig
stress.

Att vi skulle lämna in utdrag ur brottsregister så tidigt hade fallit mellan stolarna, men det ligger väl på universitetets
ansvar att informera om i god tid (tar ca 2 veckor att få efter beställning).

Jag är mer än nöjd på alla punkter!

Mottagandet på Dragonskolan var mycket bra. Den sista punkten riktar sig framförallt till Universitetet som borde varit
tydligare gällande registreringsintyg - kommenterar saken ifall att ni är i kontakt med Universitetet (så kan detta lyftas
också från erat håll).

Förstklassigt bemötande! Seriöst, proffsigt och välkomnande. Bra balans mellan info om vad Dragonskolan kunde erbjuda
och vad som förväntades av oss som studenter.

Tack för ett varmt och stöttande välkomnande! Jag har uppskattat de snabba svaren och den tydliga informationen.

Jag fick ett bra mottagande av min VFU-handledare



Namn Antal %

1 - Instämmer inte alls 0 0

2 0 0

3 0 0

4 - Instämmer helt 11 100

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Jag har fått relevant information av min VFU-handledare (schema, kurser, aktiviteter utanför undervisningen
etc.)

Namn Antal %

1 - Instämmer inte alls 0 0

2 0 0

3 1 9,1

4 - Instämmer helt 10 90,9

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Dialog och samarbete med min handledare har fungerat som jag har önskat



Namn Antal %

1 - Instämmer inte alls 0 0

2 1 9,1

3 1 9,1

4 - Instämmer helt 9 81,8

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Jag har fått känna mig som en del av kollegiet!

Namn Antal %

1 - Instämmer inte alls 0 0

2 0 0

3 5 45,5

4 - Instämmer helt 6 54,5

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Kommentar:

Det har varit så att jag har haft lite problem med en av mina handledare och jag känner att jag stundvis att min
handledare inte har varit på min sida så att säga. Vi pratade ut efter ett tag kring det och det kändes bättre för stunden.
Nu så här i slutet känns det som att min handledare hade kunnat ge mig handfasta tips och sett att jag haft svårt med
vissa saker och gått in och strukturera upp det med mig så att jag kan lära mig strukturerna för arbetet då det känns
som att vi knappt har några ”verktyg” från universitetet.

Har verkligen fått en otroligt bra praktik tack vare min handledare! Hon har gett mycket och tydlig information, varit
förberedd från dag ett och hon har alltid haft tid för dialog, samarbete och reflektion angående min undervisning samt
planering.

För mig har det varit toppen allting när det gäller handledare. Det känns som att handledaren har haft väldigt bra koll
och informerat mig bra. Särskilt i idrott och hälsa där det varit helt smärtfritt. Det är svårt att helt och hållet känna sig
som en del av kollegiet när man ofta har med sin handledare och ändå ʺbaraʺ är VFU-student, om än det nu förstås ska
simulera en riktig tjänst. Men förutom den lilla detaljen har jag verkligen känt mig som en del i kollegiet.

Tycker ämnesträffarna varit givande, men saknat att vara del av arbetslagen. Kontakt med Service-Center har fungerat
kanon!

Toppen allting!



Kan inte varit nöjdare med mina handledare - De har tagit i beaktan arbetsbördan när det kommer till antalet lektioner i
vecka och alltid varit kontaktbara!

Har lärt mig otroligt mycket av min handledare, fått ta del av material, tankar och idéer. Har upplevt en bra balans
mellan att få vara fri i lärarrollen och få hjälp och stöd när det behövts! Tid för samtal och reflektion har funnits men
hade hade varit önskvärt med ännu mer. Förstår samtidigt att det inte finns hur mycket tid som helst:)

Drog verkligen vinstlotten när det kommer till båda mina handledare! Shout-out till K och J!

Seminarium 1: Hur värdefullt var det att få prata om ledarskap i klassrummet?

Namn Antal %

1 - Inte alls värdefullt 1 9,1

2 0 0

3 2 18,2

4 - Mycket värdefullt 8 72,7

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Kommentar

Var ej närvarande men det är bra att prata om.

Önskar längre tid för att tala med lärarna då detta var mycket givande!

Väldigt bra att få diskutera med verksamma lärare. Detta var kanske det mest givande seminariumet enligt mig. Att få
prata med lärare som har erfarenhet var guld värt. Det kändes också som att de lärare som var där. Verkligen ville vara
där och träffa oss vilket var roligt.

Inte så mycket nytt.

Eftersom ledarskapet ser så olika ut bland lärare var det ett bra format på seminariet, d.v.s att man fick prata med fler
än en verksam lärare.

Eftersom alla lärare och elevgrupper är olika var det mycket bra att få höra tankar om ledarskap i klassrummet från flera
olika lärare!

Kändes bra att det var det första temat eftersom jag (och resterande VFU-studenter) funderade mycket på just rollen i
klassrummet den första tiden

Seminarium 2: Hur värdefullt var det att få prata om specialpedagogik



Namn Antal %

1 - Inte alls värdefullt 0 0

2 2 18,2

3 6 54,5

4 - Mycket värdefullt 3 27,3

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Kommentar

Det gav en insikter som är bra att ha i ens egna undervisning.

Delar av innehållet (ex. extra anpassningar) ingår numera i en kurs i ämneslärarprogrammet som heter
Specialpedagogik. Dock kändes seminariet ändå värdefullt eftersom vi fick tala med en verksam specialpedagog. Därför
känner jag att det definitivt bör vara kvar! Hade velat höra mer om det praktiska samarbetet mellan lärare och
specialpedagogen, hur planering samt kontakt sker.

Det här var också ett bra inslag. Det var nyttigt att höra hur specialpedagogerna jobbar samt lite tips för hur vi inom
ordinarie undervisning faktiskt kan underlätta för elever med särskilda behov.

Det var bra att få kunskap om hur samarbetet mellan specialpedagoger och lärare kan se ut. Hur man skall tänka kring
elevers anpassningar kändes kanske lite abstrakt, med tanke på att man undervisat i knappt två månader.

Missade tyvärr detta seminarium.

Rolig och kunnig föreläsare!

Seminarium 3: Hur värdefullt var det att få information från biblioteket?

Namn Antal %

1 - Inte alls värdefullt 0 0

2 1 9,1

3 3 27,3

4 - Mycket värdefullt 7 63,6

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Kommentar

Vissa ämnen kanske inte kunde dra lika mycket nytta av denna föreläsning men det var bra att få infon hur som helst.



Härligt med en inblick för att kunna öppna upp möjligheten för samarbete, speciellt som språklärare men även för andra
ämnen! Mycket inspirerande, informativt och även ett otroligt varmt välkomnande med fika och små gåvor.

Vissa saker var bra att höra kring sökningar av material men däremot kändes det extremt riktat mot språklärare då de
kanske mest har nytta av biblioteket. Den allmänna informationen om vad de gör här på dragonskolan med klasser var
bra till viss del. Det blev dock mycket ʺdet här kanske är mest aktuellt för svensklärareʺ och liknande kommentarer och
lite så kändes det tyvärr också.

Fick stor förståelse för biblioteket som en värdefull resurs för elevers lärande - stora möjligheter till samarbete! (Kanske
seminarier kunde hållas lite tidigare?)

Mycket bra och relevant info från biblioteket om vad de kan erbjuda. En livsviktig resurs för språklärare! Extra plus för ett
trevligt bemötande samt frukt, godis och goodiebag!:)

Seminarium 4:Hur värdefullt var det att få prata om läraryrket från ett rektorsperspektiv?

Namn Antal %

1 - Inte alls värdefullt 0 0

2 0 0

3 3 27,3

4 - Mycket värdefullt 8 72,7

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Kommentar

Det var intressant att höra om skolans verksamhet från deras perspektiv och förstå lite mer hur de tänker kring arbetet.

Väldigt givande ur det perspektivet att vi fick mycket tips angående jobbsökande samt första året. Hade velat höra mer
om vad som är rektors ansvarsområden gällande samarbete med lärare. Vad förväntas av mig som lärare och vad
förväntas av min rektor?

Verkligen bra information att få inför framtida sökande av jobb framförallt.

Praktisk information som kändes relevant när man småningom börjar söka lärartjänster.

Mycket informativt om vad man kan tänka på inför yrkeslivet i form av rekrytering, anställning, lön, arbetsuppgifter osv.
Inspirerande om yrkeslivet inom skolan i allmänhet!

Förslag på annat som kan ingå i tematräffarna

Jag tänker situationer där man måste agera och gå in och bryta. Detta med tanke på skriverier om fall i södra Sverige
där lärare har blivit anmälda osv lite ur ni arbetar för att utbilda juridiskt.

Det hade varit nyttigt att likt första träffen få sätta sig ner med lärare och diskutera ämnesinnehåll mer konkret. Alltså
att vi får träffa några lärare i våra ämnen och diskutera innehåll i kurserna. Kanske behövs det två träffar till detta för att
kunna behandla båda ämnena.

Är väldigt nöjd över samtliga träffar! Tycker bibliotekets initiativ var väldigt fint.



12. Förslag på andra aktiviteter utanför undervisning, arbetslagsträffar och ämnesträffar som skulle vara
värdefulla för er?

Kan inte riktigt komma på vad mer man kan närvara på.

Enskilt möte (eller i mindre grupper) med rektor för något av de programmen som man arbetar med. Detta var något
som jag fick göra under min förra praktik och det kändes mycket givande, dessutom skulle det vara en chans för att få
en närmare kontakt med rektor inför när vi ska söka arbete.

Främst det jag skrev ovan kring ämnesinnehåll.

Något om hur elevhälsan arbetar hade varit intressant!

De lokaler vi fått som arbetsrum har fungerat ändamålsenligt

Namn Antal %

1 - Instämmer inte alls 0 0

2 0 0

3 1 9,1

4 - Instämmer helt 10 90,9

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Kommentar

Det arbetsrum som jag har suttit i (c150:1) har fungerat riktigt bra

Bra rum. Viktigt att få en egen arbetsplats att sitta och planera samt ha allt sitt material på.

Ventilationen har inte riktigt fungerat superbra men annars har det varit bra!

Jätte tacksamt att ha ett arbetsrum, underlättar verkligen det praktiska dagliga arbetet.

Arbetsrummen har gett bra arbetsro. Trivts bra med att få dela arbetsrummet med andra VFU-studenter, ifall att man
velat dela idéer eller tankar kring undervisningen.

Bra arbetsutrymme och sköna stolar!Lite strul med städning och belysning som dock löstes snabbt efter att det påtalats.

Har du vänt dig till din VFU-samordnare i något ärende? Fick du då den hjälp du behövde?

Nej

Ja, angående tillgång till biblioteket på lärum.

Nej det har jag inte. Om man inte räknar med belastningsregistret där första dagarna.

Vet att det bara är en knack bort om det skulle vara något. Jag känner mig välkommen att om jag skulle behöva hjälp så
vet jag att jag skulle fått det. Dock ej behövt hjälp (än).

Har inte behövt vända mig till VFU-samordnare under praktikperioden.

Ja!

Jag är nöjd med min praktik



Namn Antal %

1 - Instämmer inte alls 0 0

2 1 9,1

3 0 0

4 - Instämmer helt 10 90,9

Total 11 100

Svarsfrekvens

100% (11/11)

Kommentar

Jag känner att jag hade kunnat utvecklats mer med rätt handledning. Min handledare gick igenom svåra saker privat i
från början av praktiken och det känns som att det påverkade handledningen avsevärt.

Väldigt nöjd.

Dragonskolan är helt klart en bra praktikplats och jag har lärt mig massor. Jag instämmer helt på allting, bra organiserat
och verkligen toppen allting. All eloge till er!

Perioden har förberett mig för kommande yrkesliv på ett bra sätt! Känner mig lyckligt lottad som fått vara här hos er och
hoppas att vi kanske ses igen i framtiden;)

Väldigt nöjd med mottagande av samtliga på skolan! Har fått ta del av HELA lärarrollen/yrket vilket har gett mig så
mycket mer än den ständiga kurslitteraturen. Tack


