Vintern 2016
Välkommen att ta del av vårt andra
nyhetsbrev!
Fyra gånger per år kommer vi genom nyhetsbrevet att
uppdatera er om vad som är på gång inom lärarprogrammen
på Högskolan i Gävle med särskild fokus på den
verksamhetsförlagda delen (VFU) i utbildningen.

KALENDARIUM
2017-02-07

Du som lokal lärarutbildare har en viktig roll i lärarutbildningen. Detta kan inte nog
understrykas. I ditt ledarskap, genom handledning, styrning och vägledning, stödjer du
studenten att nå måluppfyllelse enligt examensordningens mål. Lärarutbildningen är en
akademisk yrkesutbildning med professionskunskap på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet där VFU är en viktig del.
VFU kan också ses om en del i den lokala förskolans/skolans verksamhetsutveckling. I
det professionella samtalet och i dokumentationen blir ömsesidigt lärande och utveckling
synlig. Teori omsätts i praktiken, didaktik och metodik tillämpas, demokratiska aspekter
tydliggörs och där ett möte sker med dagens utmaningar.

LSO-möte på HiG
kl. 9:30–15:00 i sal 31:217
(Fika från kl. 9:00)

2017-05-16
LSO-möte i Ockelbo
kl. 9:30–15:00

INFORMATION
Vi har samlat information om
VFU i VFU-guiden och på
hemsidan www.hig.se/vfu.
Där finns svar på många frågor.
Gäller frågorna innehållet i VFUkurser ställs dessa direkt till
kursansvarig lärare.

KONTAKT

Lärarutbildardagar

VFU-samordnare

Under hösten 2016 har Lärarutbildardagar
genomförts på tre plaster i Regionen inom X-län, i
Hudiksvall, Bollnäs samt i Gävle. Fokus denna
gång var Hållbart lärande- Lokala lärarutbildare,
studenter och utbildning i samverkan.

Britt-Marie Sandin Andersson
026-64 88 09
VFU-handläggare
Ewa Andersson
026-64 85 82

En gång per år genomförs Lärarutbildardag då utbildningsledarna för lärarprogrammen
bjuder in till erfarenhetsutbyte, information och dialog. 2015 var temat Lokala
lärarutbildare, studenter och forskning i samverkan. Utvärderingen har varit vägledande
inför planeringen av årets Lärarutbildardagar. Informationen från Högskolan i Gävle
handlade bl.a. om det höga söktrycket, arbetsmarknadsprojektet studiehandledare,
masterprogram inom utbildningsvetenskap, adjungerande adjunkter och
handledarutbildningen 7,5 hp. Flera översikter visades, som lärarprogrammens
strukturer, utbildningskedjan och lärarutbildningskedjan där den lokala lärarutbildarens
viktiga del i utbildningen framhölls. Tid gavs till nätverkande och gruppdiskussioner. Vad
innebär hållbart lärande under VFU? Hur kan alla studenter ges möjligheter att nå målen
i en mångfacetterad studentgrupp? Kan alla studenter nå målen? Detta är exempel på
frågeställningar där hållbarhet var gemensamt fokus i samtalen.

VFU-administratör
Ann-Charlotte Wikström
026- 64 84 90

