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Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till Grundlärare 
med inriktning mot arbete i fritidshem! Nu har du sex spännande och lärorika terminer 
framför dig. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Kopplingen till yrkeslivet i fritidshem 
och skola finns som en röd tråd genom hela utbildningen. 

Som student vid Högskolan i Borås kommer en del av din studietid att vara förlagd till 
fritidshem och skolor, det vill säga så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Alla 
studenter som genomför VFU ska uppvisa ett giltigt utdrag ut polisens belastningsregister. 
Om du inte redan har ett giltigt utdrag kan det vara bra att beställa ett redan innan terminen 
börjar. Information om hur du beställer ett utdrag finns på Polisens hemsida. 

Att läsa på högskolan innebär stor frihet men också stort eget ansvar. Att läsa på 100 % 
innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och 
studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra 
uppgifter. 

För information gällande högskolans anpassningar till Covid-19 hänvisar vi dig till hemsidan 
via länken: https://www.hb.se/nystudent/ 

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att 
kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt men 
också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper 
och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling. 

Första terminen läser alla lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. 
Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen 
(tänk på att du kan låna på bibliotek): 

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)  

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. 
uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s)  

Högskolan i Borås använder lärplattformen Ping Pong och vid tre tillfällen under vecka 35 
och 36 får du som ny programstudent möjlighet till PING PONG-introduktion. Mer information 
finner du på Studentwebben (svenska sidan) https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-
dig/Workshoppar-och-aktiviteter/PING-PONG/ 

Även om den första kursen är gemensam för alla lärarutbildningar vid Högskolan i Borås 
kommer du att träffa de andra som har valt samma inriktning som du, i studiegruppen och i 
seminariegrupper. 

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa 
litteratur innan terminen startar. 

Varmt välkommen! Vi hoppas du kommer att trivas hos oss! 

Mer information på nästa sida för dig som är antagen i särskild urvalsgrupp. 

https://www.hb.se/nystudent/
https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-och-aktiviteter/PING-PONG/
https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-och-aktiviteter/PING-PONG/


Till dig som är antagen i urvalsgruppen ”…tre års erfarenhet av pedagogiskt arbete i 
fritidshem på minst halvtid, varav ett år ska vara sammanhängande, samt pågående 
anställning i fritidshem”: 

 

Din arbetsplats blir en del av utbildningen i form av arbetsplatsförlagd tid. I utbildningens 
första del ingår ett arbetsplatsbyte med efterföljande samtal kring bl.a. validering. För att 
kunna validera tidigare kunskaper eller erfarenheter krävs att du som student inför varje kurs 
fyller i och lämnar in blanketten Ansökan om tillgodoräknande av kurs/prov som du hittar här 
https://www.hb.se/student/gor-det-sjalv/blanketter/ 

Studierna sker på 75% av en heltid, där två heldagar är förlagda på campus. För er som har 
Varberg som studieort gäller måndagar och tisdagar. Utöver det tillkommer inläsning av 
litteratur, inlämningsuppgifter och grupparbeten samt egen studietid.  

Hela studietiden är 6 terminer varav en termin fördelas på två sommarperioder. Kurser på 
sommaren bedrivs under veckans alla vardagar. Utbildningen består av en 
utbildningsvetenskaplig kärna som ingår i alla lärarutbildningar och kurser som fokuserar på 
utbildningens inriktning mot arbete i fritidshem samt en fördjupning i något av de praktisk-
estetiska ämnena musik, bild eller idrott och hälsa. 

Under er studietid kommer ni att varva studier tillsammans med den ordinarie utbildningen 
Grundlärare med inriktning mot fritidshem med studier som bedrivs enbart inom er 
urvalsgrupp. Mer information om det får ni vid kursintroduktionen. 
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