UMEÅ UNIVERSITET
Inst för tillämpad utbildningsvetenskap

Kursansvarig lärare:
Anna Olausson
anna.olausson@umu.se
Tel: 090-786 6084

Umeå 190607
Till samordnare och VFU-handledare
VFU-kursen Läraryrkets dimensioner för förskolan II, 7,5 hp pågår from måndag
2/9 tom tisdag 1/10. Kursen har 3 högskoleförlagda dagar, den 2/9 samt 28/9 och
1/10.
Kursen är studenternas sista verksamhetsförlagda under utbildningen och den ställer
stora krav på självständighet och initiativförmåga. Som handledare har du en viktig
roll i att både stötta och utmana studenterna i detta
Under perioden kommer universitetslärare att besöka studenterna och genomföra ett
trepartssamtal tillsammans med handledare och student.
Information om kursen hittar du här:
https://www.umu.se/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/vfu-praktik/vfu-kurser/
Inbjudan.
Onsdag den 28/8 kl. 8.30 – 10.30 bjuder vi in till handledarkonferens i Triple Helix,
Universitetsledningshuset, Umeå universitet (tidigare Samverkanshuset) för er som
tar emot studenterna. Vi bjuder på fika och presenterar kursens innehåll och
genomförande så att förväntningar på studenter och handledare tydliggörs. En del av
tiden kommer också att ägnas åt gemensamma diskussioner kring
handledaruppdraget och de utmaningar det kan innebära.
Konferensen kommer även att genomföras som videokonferens i Skellefteå
(konferensrummet Campus), Örnsköldsvik (Campus sal 418) och Lycksele
(Lärcentrum, D3a) för att underlätta deltagande även för de handledare som finns
långt ifrån Umeå.
Handledarkonferensen innebär en möjlighet till såväl information som dialog om
VFU-kursen och vi hoppas därför att många av er har möjlighet att delta.
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=618
senast fredag 16/8. Kom ihåg att ange ort i anmälan!
Lokaler och teknisk support som vi inte har behov av kommer att avbokas efter
anmälningstidens slut på de orter där inga anmälningar kommit in.
Välkomna!
Lärarlaget genom
Anna Olausson Kursansvarig lärare

