Vintern 2017
Vinter och jul är här!
I detta sista VFU-nytt för 2017 vill vi särskilt lyfta fram
Lärarutbildardagen samt de 15 egenskaper och förhållningssätt som
lärare ska ha enligt arbetsgivares jobbannonser.

Lärarutbildardagen
Tema för årets Lärarutbildardag den 20 november på Högskolan i Gävle var Lokala
lärarutbildares och VFU:s betydelse för ökad genomströmning i lärarprogrammen.
Lokala lärarutbildare i verksamheter och lärarutbildare vid Högskolan har tillsammans
uppdraget att utbilda lärare med hög kvalitet. Hur vi pratar om läraryrket och vårt
gemensamma uppdrag har betydelse.
Två utgångspunkter under dagen var lärarprogrammen i förhållande till bildning och
nytta. Bildning är en samhällsmedborgarkompetens som förknippas med högre studier,
ett fritt kunskapssökande som innebär personlighetsutveckling och kritiskt tänkande.
”Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt oss.” (Ellen Key, 1849- 1926)
Lärarutbildningens förhållande till nytta handlar om anställningsbarhet och
användbarhet, om arbetsmarknadsanpassning, sysselsättning och tillväxt .
Tidigare universitetskansler Lars Haikola menar att både bildning och nytta utgör delar
av högskoleutbildning, att både bildning och nytta behövs. Både bildning och nytta
omfattas av Högskolelagens krav.

KALENDARIUM
2018-02-06

LSO-möte inom RucX, HiG
kl.09.30–15.00
2018-05-15

LSO-möte inom RucX,
Sandviken
kl. 09.30–15.00
Läsåret 2017/18 (OBS!)

HT v.35–02
VT v.03–22

KONTAKT
VFU-samordnare
Britt-Marie Sandin Andersson

15 egenskaper

026-64 88 09

Kompetensutvecklingssajten utbildning.se har granskat 4000 jobbannonser och
sammanställt en lista över de 15 mest efterfrågade egenskaperna och kompetensera
hos lärare. Intressant läsning även med tanke på VFU.

VFU-handläggare

Här följer listan från den 27/5-17 publicerad i Skolvärlden:
1. Engagerad
2. Samarbetsförmåga
3. Flexibel
4. Kreativ
5. Tydlig ledare
6. Stabil
7. Kommunikativ
8. Förmåga att motivera
9. Lösningsfokuserad, nyfiken
10. Positivt förhållningssätt
11. Språkutvecklande arbetssätt
12. Initiativrik, självständig
13. Digital kompetens
14. Ansvarsfull, prestigelös
15. Bra på att skapa relationer

Med önskan om God Jul och Gott Nytt 2018!

Ewa Andersson
026-64 85 82
Glafira Sörensson
026-64 85 52
Ann-Charlotte Wikström
026-64 84 90

