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I vårterminens sista VFU-nyhetsbrev vill vi önska alla er engagerade
VFU-handledare en riktigt skön sommar och också passa på att tacka
er för det fina arbetet ni gör för våra studenter! Vi vill också uppmärksamma er på universitetes handledarutbildningar och våra introduktionsträffar i VFU-bedömningsmodellen som vi ger i höst.

Höstens introduktioner i VFU-bedömningsmodellen

Den 1/9 är sista anmälningsdag för höstens seminarier i VFU-bedömningsmodellen.
För alla datum och mer information se:
www.su.se/lararutbildningar/vfu/vfu-handledare/introduktion-i-vfu-bedomning

Handledarutbildningar

Under 2013 erbjuder Stockholms universitet ett utbud av kurser speciellt framtagna
för VFU-handledare inom lärarutbildningarna. Kurserna syftar till att kursdeltagarna ska utveckla förmågan att handleda, men också möjlighet att fördjupa sina
kunskaper i hur man kan stödja studenternas didaktiska utveckling samt hur
yrkeskunnande bedöms. För ansökningsdatum och mer information se: www.su.se/
lararutbildningar/vfu/vfu-handledare/handledarutbildning-och-mentorsutbildning

VFU-kursplaneutredning och nya förväntade studieresultat för VFU

Samordningsgruppen vid Stockholms universitet har under maj och juni 2013 fattat beslut om nya förväntade studieresultat och examinationsformer för
VFU-kurserna inom 2011 års utbildningar, i enligthet med förslag som har
framtagits av en övergripande VFU-kursplaneutredning som genomförts under
våren 2013. Utgångspunkten har varit att de förväntade studieresultaten för
VFU-kurserna ska ha en tydlig koppling till de nationella examensmålen, att
examinationsformerna ska garantera studenten en rättssäker examination samt att
de förväntade studieresultaten ska vara formulerade på ett tydligt och konkret sätt
som är begripligt för studenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare. Analyser av
examensmålen har genomförts utifrån befintliga styrdokument och utifrån
professionsutvecklingsmatrisen. Tidigare erfarenheter av synpunkter från
VFU-handledare och studenter när det gäller nuvarande förväntade studieresultat
har också vägts in i utredningen.
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De nya förväntade studieresultaten innebär inte någon principiell förändring vad
gäller VFU-handledarnas uppgifter, även om målen för VFU-kurserna nu är
formulerade på ett mer detaljerat sätt än tidigare och i enlighet med de nationella
examensmålen. Den konkreta och praktiska planeringen av studentens VFU-period
sker liksom tidigare på VFU-skolan av VFU-handledaren och lärarstudenten, med
hänsyn till skolans och handledarens förutsättningar. Om ni önskar mer information om utredningen, kontakta gärna pernilla.rosell-steuer@isd.su.se.

Kriterier för placering av grundlärare med inriktning fritidshem

Kriterier för placering av grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem är att
studenterna ska ha sin VFU-placering vid en skolenhet där det finns utbildade
handledare både på fritidshemmet (fritidspedagog/lärare med inriktning mot arbete
i fritidshem) och i det valda ämnet bild eller musik.
Studenterna genomför VFU inom fritidshem under sin VFU 1a och 1b och det är
först under VFU II som infaller termin 4 i studenternas studiegång som behovet av
handledning i musik/bild är aktuellt.
Kommunsamordnare har kontaktats i de kommuner som berörs av behovet av
handledning i musik/bild till H13.

Kommande VFU-nyhetsbrev

Nästa VFU-nyhetsbrev kommer i september.

För mer information och kontakt

Se kontaktrutan till höger med länkar till varje lärarprogram på: www.su.se/vfuhandledare

Trevlig sommar tack för det fina arbetet ni gör för våra studenter!

Redaktör: Karin Warvlin, VFU-informatör, e-post: karin.warvlin@su.se
För mer information om verksamhetsförlagd utbildning vid Stockholms universitet se: www.su.se/vfu

