Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Ämnesdidaktisk VFU i svenska, 7,5 eller 15hp!
Jag heter Susanne Greés och jag är kursansvarig i den kommande VFU-perioden i svenska, kurskod SVG504
och SVG505. I detta brev finner du inledande information om kursen samt våra förväntningar på dig i den sista
VFU-perioden med oss. Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor om kursen efter du har läst detta
brev på e-post susanne.grees@hig.se eller telefon 026-648893, 070-385 82 21.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista:
SVG504 7,5 hp
SVG505 15 hp
Kursen ges på helfart under vecka 14-23.
Den här gången ligger VFU:n mellan v. 14-23. Totalt kommer du därför att vara förväntad att göra 50 arbetsdagar
på din VFU-skola. Jag vill också påminna om att du under din praktik förväntas arbeta heltid, vilket som lärare
innebär 45 timmar i veckan. Det innebär att du deltar i alla aktiviteter som ingår i läraryrket och inte enbart
undervisning.
Torsdagen den 8 juni, kl. 09.30-15.00, är en examinerande dag för presentationer här på campus Gävle. För
genomgång av examinationsuppgift och för ytterligare information vill jag träffa er torsdagen den 23 mars, kl.
14.30 i sal 31:520. Om du är en distansstudent så kommer det inledande mötet att ske via Adobe den 23 mars,
men examinationen sker här på campus tillsammans med campusstudenterna. Om du fram till dess har några
frågor om din VFU-placering, se kontaktinformationen i början på detta brev.

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna logga in på vår Blackboardsida, VFU Portalen, Vt17. Här finner du också
information såsom examination, betygsdokument etc.

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.
Kursnamn

Ämnesdidaktisk VFU i svenska 7,5hp

Kurskod

SVG504 (7,5hp), SVG505 (15hp)

Anmälningskod

22215 (7,5hp campus), 22216 (7,5hp distans), 22220 (15hp campus), 22219 (15hp distans)

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

Monika.karlsson@hig.se
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Kursinnehåll
De färdigheter och förmågor som denna VFU-period fokuserar på att examinera är att du:
•
•
•
•

Tillämpar skolans styrdokument inom ämnet svenska
Visar förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas inom ämnet svenska
Sätter mål för, planerar och genomför pedagogisk verksamhet inom ämnet svenska
Observerar, dokumenterar, analyserar och bedömer elevernas utveckling i förhållande till
verksamhetens mål i ämnet svenska.

Som du kan se i kursplanen så är det också viktigt att du tillämpar ett professionellt förhållningssätt
gentemot elever och kollegor och representerar de värderingar som skolans värdegrund vilar på. Tänk
också på att du inte är på VFU-platsen i egenskap av privatperson utan som en representant för
Högskolan i Gävle och därför uppträder professionellt, vilket jag inte tvivlar på att du kommer att göra.
Gällande examinationen, se information i detta brev.

Kommunikationssätt
Blackboard.

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.

Vecka 13 kan ni själva registrera er i studentportalen

Ser fram emot att få träffa er alla!

Med vänlig hälsning
Susanne Greés, universitetsadjunkt

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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