
 

 

Till dig som tar emot student från Högskolan i Borås 

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

 

Du tar emot en student som gör sin sista VFU i utbildningen Grundlärare med inriktning mot arbete i 
fritidshem. Under denna VFU-period ska studenten få möjlighet att ta ett allt större ansvar för alla de 
delar som ingår i yrkesrollen, bl.a. genom att ansvara för en ”självständig vecka”. VFU-läraren och 
arbetslaget finns då naturligtvis till hands som stöd. Poängen är att få pröva på yrkesrollen och de 
aspekter av denna som kan uppträda vid arbete på fritidshem.  

När studenterna kommer tillbaka till högskolan efter VFU-perioden har de en VFU-uppföljning där de 
ska ventilera sina erfarenheter och reflektioner från VFU:n. Studenterna har då som uppgift att 
beskriva och kritiskt granska sin egen yrkesrollsutveckling och sitt kommande läraryrke. Uppgiften 
examineras både muntligt i ett seminarium samt skriftligt genom en text om 3-4 sidor.  

 

Denna sista VFU-period ingår i kursen Vetenskapliga perspektiv. I denna kurs ska studenten börja 
planera för det examensarbete som ska genomföras senare under våren och studenten ges möjlighet 
att utveckla olika redskap som kan användas i det kommande examensarbetet. Bl.a. får studenten 
fördjupad kunskap om vetenskapliga metoder som, förutom att vara en hjälp i examensarbetet, kan 
ge studenten viktiga färdigheter som kan bidra till utvecklingen framtidens fritidshem.  

 

Studenten som kommer till dig är bärare av informationen från högskolan. Studenten ska lämna över 
VFU-brev samt bedömningsunderlag innehållande närvaro, omdöme, kursens VFU-mål samt 
personliga VFU-mål. Mer information om VFU, bl.a. VFU-handboken, hittar du via 
Verksamhetsförlagd utbildning - förskollärar- och lärarutbildning - Högskolan i Borås (hb.se) 

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 kursens VFU-mål. 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  

Per Nordén, kursansvarig per.norden@hb.se  

Jonas Johansson jonas.johansson@hb.se 

https://www.hb.se/student/akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-it/pedagogik/verksamhetsforlagd-utbildning-forskollarar-och-lararutbildning/
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