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Till dig som är administrativ eller pedagogisk samordnare samt handledare för blivande
förskollärare i kursen ”Läraryrkets dimensioner 1, (VFU III) 6PE253 ht 2019”

Välkommen på handledarkonferens!
Tid och plats: måndag den 16/9 kl. 14.00 -16.00 i sal Triple Helix i Samverkanshuset, Umeå
universitet
Vi vill hälsa er som handledare för blivande förskollärare varmt välkomna till information och
samtal kring den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, för våra studenter. Som
verksamma förskollärare är ni en viktig del av studenternas utbildning och vi ser fram emot
att samverka med er i vårt gemensamma uppdrag.
Eftermiddagen inleds med kort information om ramar och riktlinjer för studenternas VFU och
möjlighet till frågor om oklarheter eller andra förtydliganden.
Sedan bjuder vi på kaffe/the och fika för att fortsätta med samtal och erfarenhetsutbyte i
mindre grupper med fokus på handledaruppdragets möjligheter och utmaningar.
Kort om kursen:
Kursen pågår from 18/9 tom 1/11, där studenterna är i förskoleverksamheten from torsdag
19/9 tom torsdag 30/10. Kursen har 3 högskoleförlagda dagar, 1 förberedande och 2 för
redovisningar och kursavslut. Som handledare är du en viktig person i att stötta och
handleda men också utmana studenten i sitt lärande och utveckling mot sin blivande
yrkesroll. Denna VFU är studenternas andra längre praktikperiod och de befinner sig ungefär
i mitten av sin utbildning. Under perioden kommer universitetslärare att besöka studenterna
och genomföra ett trepartssamtal tillsammans med er handledare.
Mer information om kursen finns häri dess kursplan:
https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6pe253/
För handledare verksamma i Örnsköldsvik, Skellefteå och Lycksele kommer vi att ordna
tekniska lösningar som gör det möjligt för er att delta på distans. För att vi ska kunna
förbereda det är det viktigt att ni anmäler er i god tid och i anmälan även anger ort.
Studerande deltar inte i konferensen. Däremot ansvarar de för att ta kontakt med
respektive handledare för att komma överens om en lämplig tid för dem att komma
till förskolan på sin första VFU-dag.
Anmäl dig till handledarkonferensen via anmälningsformuläret
https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=619

senast onsdag den 11/9. Kom ihåg att ange ort i anmälan! Vi återkommer om plats för
distansmötena.
Välkomna!
Lärarlaget genom
Anders Råde, Kursansvarig lärare

