Välkommen att göra din anmälan till Skolverkets kurs om Naturorienterande ämnen och teknik i F-3,
7,5 hp kvartsfart
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng på kvartsfart. Skolverket står för utbildningen, kurslitteratur och
resor till de nationella och regionala sammankomster som ingår. Din arbetsgivare står för eventuella
vikariekostnader och liknande. Du kan gå kursen utan att ta ut poängen. Du kommer även att efter
denna kurs erbjudas en fortsättningskurs så att du kan komma upp i 15 hp som är behörighetskravet
för lärarlegitimation för grundlärare i åk 1 - 3
Kursen är en del av Skolverkets satsning för att främja undervisningen i naturvetenskap och teknik
och är en satsning som är separat från det sk. Lärarlyftet.
Kursen genomförs av ett antal lärosäten runt om i landet enligt samma kursplan och litteraturlista.
Kursen ges delvis på distans. Den omfattar två obligatoriska nationella träffar och ca.4 regionala
träffar på respektive lärosäte beroende på omfattningen av distansundervisning på lärosätet.
-

Den första blir på Clarion Sign i Stockholm den 3 – 4 december.
Den andra blir också i Stockholm under vårterminen 2013.

Övrig undervisning sker på ett lärosäte och på distans. Du arbetar med konkreta uppgifter i din
skola, läser artiklar och böcker samt kommunicerar via Internet. Arbetsuppgifterna utgår från
förhållandena i den egna skolan och de utförs både enskilt och i grupp. De skolor som skickar flera
lärare har förtur då vi vet att innehållet i kursen får ett större genomslag på skolans undervisning i
dessa ämnen.
Du som undervisar i F-3 är välkommen att delta. Du kan anmäla dig fram till sista anmälningsdag
som är den 30 oktober. Du måste ha din rektors medgivande för att kunna gå kursen.
Vi kommer ta in 400 deltagare denna omgång.
Anmälan är bindande. När du har anmält dig får du en bekräftelse på att din anmälan är mottagen
och du får sedan också en bekräftelse på att du är antagen och mer detaljerad information om
kursens upplägg och innehåll. När vi sedan gjort en fördelning mellan lärosäten kommer du att få
information om vilket lärosäte du blivit placerad på.
Frågor besvaras av:
Mats Hansson, Expert
Tel: 0733 - 77 33 90
E-post: mats.hansson@skolverket.se

Sari Törnqvist, projektadministratör
Tel: 0733 – 77 34 59
E-post: sari.tornqvist@skolverket.se

För ytterligare information och för anmälan se www.skolverket.se/nt. (ligger med i detta dokument
som sid 2, så du ser hur det ser ut på Skolverkets hemsida)

