Våren 2017
Välkommen att ta del av vårt tredje
nyhetsbrev!
Vårt nyhetsbrev kommer fyra gånger per läsår med start ht 16
och är tänkt att uppdatera dig om vad som är på gång inom
lärarprogrammen på Högskolan i Gävle med särskilt fokus på
den verksamhetsförlagda delen (VFU).
I det förra nyhetsbrevet betonades den lokala lärarutbildares viktiga roll i
lärarutbildningen. Detta tydliggörs även i användandet av beteckningen lokal
lärarutbildare för den som ansvarar för studenten under VFU.
Det är skolledare som utser lämpliga förskollärare/ lärare till lokala lärarutbildare.
På Högskolan i Gävle önskar studenter var de vill göra sin VFU. Förfrågan skickas
till de lokala samordnarna som sedan utifrån dessa önskemål i sin tur kontaktar
skolledare för att få uppgifter om var placeringen kan ske. Det är en procedur som
tar olika lång tid vid olika placeringar. Studenter som läser på distans kan ofta få
göra sin VFU i närheten av bostadsorten. Denna möjlighet efterfrågas och skapar
även förutsättningar för förskolor och skolor i hela Sverige att ta emot studenter
från Högskolan i Gävle.
Boka redan nu måndagen den 20 november då årets Lärarutbildardag går av stapeln på Högskolan i Gävle. Mer information kommer senare.
Observera att terminstiderna för nästa läsår som innebär att studenterna börjar
en vecka tidigare under detta läsår.

KALENDARIUM
2017-03-02
Lokal träff Hudiksvall
kl. 15:00-16:30
2017-04-06
Lokal träff med skolledare i
Hofors
kl. 9:00– 10:30
2017-05-16
LSO-möte i Ockelbo
kl. 9:30–15:00
Läsåret 2017/18 (OBS!)
Hösttermin v. 35- 02
Vårtermin v. 03- 22
2017-11-20
Lärarutbildardag, Gävle
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VFU-samordnare
Britt-Marie Sandin Andersson
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VFU-handläggare
Ewa Andersson
026-64 85 82

Forskning Fyra saker som en larare maste kunna
Jens Gardeseten, Linneuniversitetet, har intervjuat handledare under VFU och identifierat
formagor som ar helt nodvandiga for att klara av lararrollen och allt ar inte sadant som man
lar sig pa lararutbildningen. Resultatet i korthet:
1.
Visa mognad och ta vuxenansvar
2.
Ta plats och visa ledarskap
3.
Ge plats at eleverna
4.
Ha overblick och agera med narvaro
(2016-12-02 disputerade Jens Gardestens med avhandlingen ”Den nödvandiga grunden: underkannanden och erkannanden under lararutbildningens verksamhetsforlagda delar”)
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