
Till dig som är VFU-lärare till studenter i 11GF61 vt-19. 

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem: Vetenskapliga 
perspektiv 15 hp.  

Till dig som tar emot student från Högskolan i Borås 

Studenten som kommer till dig är bärare av informationen från Högskolan. Studenten ska lämna över 
VFU-brev, kurshandbok, VFU-dokumentation med tillhörande bedömningsunderlag innehållande 
närvaro, omdöme, VFU-mål samt personliga mål för kursen 11GF61. Under VFU- perioden är det 
viktigt att studenten får möjlighet att ta ett allt större ansvar för de olika delar som ingår i lärarrollen. 

Studenterna ska kunna få möjlighet att ansvara för en ”självständig vecka”. VFU- läraren och 
arbetslaget finns då naturligtvis till hands som stöd. Poängen är att pröva på yrkesrollen och de 
aspekter av denna som kan uppträda under en vecka i skolan. När studenterna kommer tillbaka efter 
VFU-perioden har de en VFU-uppföljning där de ska ventilera sina erfarenheter och reflektioner från 
VFU:n.  

VFU-uppgiften examineras muntligt i ett seminarium samt skriftligt genom en text om 2-3 sidor. 
Studentens övriga uppgifter under VFU-perioden är att ta ett allt större ansvar för alla de delar som 
ingår i yrkesrollen. Se VFU-målen samt studentens personliga mål i studentens VFU- dokumentation. 

I denna kurs ska studenten börja planera för det examensarbete som ska genomföras senare under 
våren 2019. I kursen fortsätter studenten att utveckla kunskaper kring olika redskap som kan 
användas i examensarbetet. Föreläsningar om olika vetenskapliga metoder i kursen ger studenten 
viktiga kunskaper och färdigheter för att kunna vara med och utveckla framtidens förskola.  

Det är viktigt att du tar kontakt med oss på Högskolan om du är tveksam angående din bedömning 
eller om du misstänker att din student inte kommer att uppnå målen som finns för 11GF61. Vänta 
inte för länge med att ta kontakt med kursansvarig. Genom ett tidigt besök av lärare från Högskolan 
kan vi gemensamt komma överens om hur vi går vidare med studentens VFU.  

Med hopp om ett gott samarbete 

mailto:lillemor.adrianson@hb.se

