Högskolan i Gävle

Gävle Mars 2016

Ämnesdidaktik VFU i svenska campus
Jag heter Caroline Sims och jag är kursansvarig för den kommande VFU-perioden i svenska
SVG504 7,5 hp, SVG505 15 hp.
I det här brevet hittar du en kort information om kursen och våra förväntningar på dig unbder
vad jag förmodar kommer att bli din sista VFU-period hos oss.
Den här gången ligger VFU:n mellan vecka 14-23. Fredagen den 3 juni är en dag för
examination och presentationer här på campus Gävle. Närvaron är obligatorisk denna dag.
Totalt kommer du därför att vara förväntad att göra 46 arbetsdagar på din VFU-skola. Jag vill
också påminna om att du under din praktik förväntas att arbeta heltid, vilket som lärare
innebär 45 timmar i veckan. Det innebär att du deltar i alla aktiviteter som ingår i läraryrket
och inte enbart undervisning.
De färdigheter och förmågor som denna VFU-period fokuserar på att examinera är att du:
-

Tillämpar skolans styrdokument inom ämnet svenska
Visar förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas inom
ämnet svenska
Sätter mål för, planerar och genomför pedagogisk verksamhet inom ämnet svenska
Observerar, dokumenterar, analyserar och bedömer elevernas utveckling I förhållande
till verksamhetens mål i ämnet.

Som du kan se i kursplanen så är det också viktigt att du tillämpar ett professionellt
förhållningssätt gentemot elever och kollegor och representerar de värderingar som skolans
värdegrund vilar på. Tänk också på att du inte är på VFU-platsen i egenskap av privatperson
utan som en representant för Högskolan i Gävle och därför uppträder professionellt, vilket jag
inte tvivlar på att du kommer att göra.

Examinationen på kursmomentet består av två lektionsövningar som du ska genomföra under
observation av din LLU. Till detta hör även skrivandet av en rapport. Om detta och för
ytterligare information vill jag träffa er tisdagen 29 mars i 31:470 mellan 13-14. Om du fram
till dess har några frågor om din VFU-placering, se kontaktinformationen på nästa sida.
Vi ses den 29:onde!
Caroline Sims
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14-23

Kursplan
SCHEDULE https://webkonto.student.se
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CONTACT INFORMATION

Questions concering placement,

Distance students: ann-charlotte.wikstrom @hig.se
Campus students: ewa.andersson @hig.se

If you are registered and choose to discontinue your studies you have to report it in the Student Portal
within three weeks from the course start. If you choose to discontinue your studies later than three
weeks into the course you need to contact your faculty secretary.

GET STARTED WITH YOUR STUDIES!
More information at www.hig.se/newstudent

You can collect your computer account at webkonto.student.hig.se two weeks before the semester
starts. Your computer account gives you access to the University web services.

Please register for your course through the Student Portal at studentportal.hig.se

The Blackboard platform is a web-based learning management system where you can find
course material. Log in via the Student Portal, find your course (English for teachers of grades 46) and enroll by clicking on the arrow next to the name of the course. For support:
http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Blackboard-larplattform.html
Course ID in Bb
Access code If needed an access code will be sent to you in a separate email.
Period for enrolling
Registration for exam
Registration for ordinary exams as well as re-examinations via the Student Portal is mandatory. You
can register for exams five weeks before the exam date at the earliest and no later than ten days
before the exam date. Please note that no post-registrations will be accepted. If you for some reason
are unable to write the exam at campus, you can apply to write the exam at another location. The
application must be submitted no later than three weeks prior to the exam date. Contact your faculty
for more information.

