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Välkommen till kursen ”Verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare
F-3”, Campus – Anm kod 13339/Kurskod UKG522 - 15 hp - v 36-45 ht 2015
Kursen, som består av tio veckors (femtio dagar) verksamhetsförlagd utbildning under vecka
36-45, startar måndag 31 augusti 2015 på den skola där Du ska göra Din VFU. Den här
måndagen, 31 augusti kl 18.00-19.00, träffas via även Adobe Connect till vilket jag
återkommer med ytterligare information via kursen på Blackboard. I kursen på Blackboard
kommer framför allt ”Anslagstavlan” och ”Information” att användas.
Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till den
utbildningsvetenskapliga kärnan. I kursen ges Du under vfu-veckorna fördjupad möjlighet att
reflektera över läraryrkets innehåll och Din egen utveckling mot ett professionellt
förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar. Du förväntas aktivt delta i läraryrkets
alla delar och därvid kommunicera och samverka med elever och skolans personal. I kursen
fokuseras Din förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling samt
skolans värdegrundsarbete utifrån läroplanens mål. Det egna ledarskapet är en viktig
förutsättning för detta. Under Din VFU ska Du tillämpa och reflektera över det pedagogiska
ledarskapets betydelse för lärande.
Efter avslutad kurs ska Du beträffande
Kunskap och förståelse
- visa god kunskap om skolans styrdokument, såväl nationella som lokala samt hur
dessa tillämpas i skolverksamheten
- visa didaktiska kunskaper och medvetenhet om olika metoder tillämpliga för
undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3
Färdighet och förmåga
- självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning och den pedagogiska verksamheten
- skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
- identifiera specialpedagogiska behov samt hantera dessa i samverkan med andra
v.g.v
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observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling
iförhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med elever och
deras vårdnadshavare
visa god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation med elever, kollegor och
vårdnadshavare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, kollegor och vårdnadshavare
- kommunicera och förankra skolans värdegrund
- visa självkännedom och empatisk förmåga
Under VFU-periodens sista veckor (v 40-45) kommer ett trepartsamtal att ske genom att en
lärare från Högskolan i Gävle träffar Dig och Din lokala lärarutbildare på Din partnerskola
eller via Adobe Connect. Läraren kommer att kontakta den lokala lärarutbildaren via mail
eller telefon under vecka 37-38 beträffande lämpligt datum och tid för trepartssamtalet.
Beräkna ca en timme för samtalet.
Så snart Du vet Din VFU-placering kontaktar Du skolan och Din lokala lärarutbildare så att
Ni båda är förberedda inför hösten. Se även brevet till lärarutbildaren som överlämnas/mailas
samtidigt som denna kontakt. Eventuell frånvaro under VFUn tas igen så nära anslutet som
möjligt till VFU-perioden.
I samband med kursstarten av ”Läraren och lärandet” (UKA000) v 46 kommer vi också att
träffas i VFU-kursen för utbyte av era erfarenheter utifrån VFU-kursens mål. Måndag 9
november 2015 träffas vi därför i VFU-kursen kl 9.15-12.00 i sal 31:523. På förfrågan
bifogas även kursplan för kursen ”Läraren och lärandet” (UKA000) där obligatorisk
kurslitteratur finns för inläsning.
Bästa hälsningar
HÖGSKOLAN I GÄVLE
Avdelningen för Utbildning och Ekonomi
Avdelningen för Utbildningsvetenskap
Monica Hallström (kursansvarig)
mam@hig.se, tel 025/64 87 35, tjänsterum vid HiG 31:337

Bilagor: Kursplaner (2 st). Brev + kursplan UKG522 till lokal lärarutbildare.
Separat: Bedömningsmall som vidarebefordras av Dig till Din lokala lärarutbildare.
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