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Välkommen på handledarkonferens! 
 

Fredag den 8/4 kl. 8.30-10.30  
 
Vi vill hälsa er VFU-handledare varmt välkomna till information och samtal kring kursen 
Att undervisa i förskolan, 10 hp (VFU2). Kursen är studenternas första längre VFU där 
kunskaper från genomgångna kurser ska omsättas genom aktivt deltagande i förskolans 
utbildning och undervisning. Kursen fokuserar på förskolans uppdrag där lek, lärande och 
omsorgen om barn observeras, belyses och övas. Förskollärares uppdrag i utbildningen 
uppmärksammas. Studenten ska planera, genomföra, dokumentera och utvärdera 
undervisning i förskolan under er handledning. Er insats som handledare är mycket viktig 
där ni genom att stötta och utmana bidrar till studenternas lärande och utveckling i den 
blivande yrkesrollen. 
 
Under konferensen kommer vi informera om ramar och riktlinjer kring VFU samt kursens 
innehåll och uppgifter. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor om oklarheter och 
annat som behöver förtydligas. Som verksamma förskollärare och VFU-handledare är ni 
en viktig del av studentens utbildning och vi ser fram emot att samverka med er i vårt 
gemensamma uppdrag. 
 
I VFU-handboken för handledare finns mer information kring VFU och 
handledaruppdraget som vi vill rekommendera att ni tar del av inför VFU-kursen. 
 
Kursen pågår från 19/4 tom 3/6 och har tre högskoleförlagda dagar, 19/4 samt 2/6 och 
3/6. Under perioden kommer universitetslärare att genomföra ett VFU-besök hos er där 
student och handledare deltar. Besöket beräknas ta ca 2 timmar och kommer att ske 
fysiskt eller digitalt. Mer information ges på handledarkonferensen. 
 
Studenterna deltar inte på konferensen. De ansvarar för att ta kontakt handledaren och 
komma överens om en lämplig tid för sin första dag hos er på  förskolan. 
 
Anmäl dig till handledarkonferensen genom att maila mig, agneta.malmedal@umu.se  
senaste onsdag den 6/4. 
 

Länk för att nå konferensen zoomrum den 8/4 kl 8.30: 
https://umu.zoom.us/j/68542091593 

 
 

Välkomna till handledarkonferens! 
/Lärarlaget genom Agneta Malmedal, kursansvarig lärare  
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