Tack för detta läsår!
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Genom skrivandet av detta fjärde VFU-nytt har vi nu gjort vårt första år sedan
starten hösten 2016. Vår förhoppning är att ni genom VFU-nytt får information som
kan vara ett stöd i vårt gemensamma ansvar i lärarutbildningarna med särskilt
fokus på den verksamhetsförlagda delen, VFU.
När detta skrivs är det i slutet av maj och grönskan har riktigt exploderat då kyliga dagar
har avlösts av varma. På förskolor och skolor är det fullt med aktiviteter som hör vår och
försommar till och som även studenter ute på VFU får ta del av.
I år firar Högskolan i Gävle 40 år. Det har hänt mycket under dessa år inte minst inom
lärarutbildningarna. Gemensam nämnare för firandet den 19 maj var HÅLLBAR
UTVECKLING. Vad betyder då hållbar utveckling för oss som arbetar med utbildning?
Man brukar tala om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Världsnaturfonden
WWF skriver om sex viktiga hörnstenar för lärande för hållbar utveckling nämligen
helhetssyn, eleven i centrum, livslångt lärande, olika perspektiv, reflektion och
demokratiska arbetsformer. Dessa hörnstenar stämmer även in på den
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, VFU.

KALENDARIUM
2017-06-01
Kl. 15:00, Valhall, HiG
Avslutning grundlärar- och
ämneslärarprogrammen
Vecka 35 start läsår
2017-09-12
LSO-möte på HiG
Kl. 9:30- 15:00 i sal 31:217
(Fika från kl. 9:00)
2017-11-20
LÄRARUTBILDARDAG
på HiG
2017-12-05
LSO-möte på HiG
Kl. 9:30- 15:00

KONTAKT

VFU-samordnare
Britt-Marie Sandin Andersson

VFU- guiden
Inför varje ny programstart revideras VFU-guiden.
Denna informationsskrift tydliggör även vilket
ansvar som olika aktörer har vid VFU. Nytt inför
nästa upplaga till hösten 2017 är att bättre visa
på ansvar i tidsföljd för LLU och skolledare precis
som skrivningen av för students ansvar.
Arbetslagets roll och ansvar i VFU kommer också
att lyftas fram på ett tydligare sätt.

Ny medarbetare
Till hösten välkomnar vi en ny medarbetare till oss på VFU-enheten och till Regionalt
utvecklingscentrum, RucX.

Skön och inspirerande sommar!
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