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Höstterminen 2017 inom Linköpings och Norrköpings övningsskolor 
 

Jag hoppas ni alla har haft en bra start på läsåret. Nu fortsätter det gemensamma arbetet 

mellan universitet och övningsskolor. I detta brev kommer information om vad som är 

aktuellt under hösten. En nyhet är att LiU från och med den 1 juli 2017 övergått till en ny 

VFU-organisation för förskollärar- och lärarprogrammen där fältmentorer inte längre finns 

med som en roll. Istället kommer VFU-samordnare i kommunerna att ansvara för placeringen 

av studenterna. Inom övningsskolorna kommer vi dock behålla fältmentorerna under 

försöksperioden men vi har döpt om dem till VFU-mentorer inom ÖSK.  

 

När kommer studenterna till övningsskolorna? 

 v. 41 De studenter som går sin första termin genomför VFU inom Uk2. 

 v. 42-43 De studenter som går sin femte termin genomför VFU inom NO. 

 v. 46-48 De studenter som går sin tredje termin genomför VFU inom svenska 

Tänk på att ge studenterna så många tillfällen som möjligt till att öva på läraryrkets alla delar. 

Även om det bara finns bedömningskriterier för den aktuella ämneskursen ska studenterna 

hålla i undervisning i alla ämnen som de tidigare läst under utbildningen. Aktuell information 

för de olika kurserna hittar ni på VFU-portalen, Linköpings universitet. Ni kommer även att 

få mail från den som är kursansvarig. https://liu.se/artikel/verksamhetsforlagd-utbildning-vid-

lararutbildningen 

 

Inplanerade samverkansträffar mellan campuslärare, handledare och studenter  

NO 

Under vecka 42 bjuder vi in handledare och studenter till två NO- och teknikeftermiddagar 

med föreläsning och workshops. Här får ni återigen chansen att möta Fredrik Jeppsson och 

Claes Klasander som återvänder med ett nytt program. Tillsammans riktar vi fokus mot hur 

laborativa moment kan introduceras och problematiseras i undervisningen för F-3. Titel på 

föreläsningarna är Naturvetenskaplig didaktisk forskning i praktiken, föreläsare Fredrik 

Jeppsson och Reviderad kursplan för teknik, med plats för det digitala. En utmaning för 

teknikämnets 200 timmar?, föreläsare Claes Klasander. All intresserad personal vid 

övningsskolorna är välkomna. Inbjudan med anmälningslänk kommer inom kort men boka in 

Campus Norrköping: tisdag den 17/10 kl. 15.00 – 17.00 eller Campus Valla, Linköping: 

onsdag den 18/10 kl. 15.00–17.00.  

 

Kommunernas NO-utvecklare håller dessutom seminarium för studenterna på Campus under 

kursen. 

https://liu.se/artikel/verksamhetsforlagd-utbildning-vid-lararutbildningen
https://liu.se/artikel/verksamhetsforlagd-utbildning-vid-lararutbildningen
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Svenska 

Trepartssamtal kommer återigen att genomföras ute på övningsskolorna mellan onsdag i v. 

47 till tisdag i v. 48. Campuslärare, handledare och student utgör de tre parterna i samtalet, 

men det är studenten som leder samtalet. Denna gång kommer hälften av studenterna som 

läser sitt andra år att ha trepartssamtal i svenska och den andra halvan i matematik under vt- 

2018. Samtliga studenter ska dock filma undervisningssekvenser samt reflektera över den 

filmade undervisningen i ett reflektionsdokument. Tydlig information kring hur samtalen ska 

gå till mailas ut till aktuella handledare och står även i kursens studiehandledning. 

 

I övrigt inom kursen genomförs flera föreläsningar av förstelärare i svenska inom olika 

områden. Vi ger även en föreläsning av en ÖSK-rektor i svenska på temat Svenska som 

redskap och ämne för lärare. VFU-mentorerna håller dessutom, gärna tillsammans med 

förstelärare, seminarium under VFU:n i svenska ute på övningsskolorna kring temat 

bedömning, nationella prov och uppföljning av dessa. 

 

Handledarutbildningen 

Den näst sista omgången av kursen Handledning inom övningsskola 7,5 hp drar igång den 14 

september. Aktuell kursinformation hittar ni på VFU-portalen 

https://liu.se/artikel/handledning-inom-ovningsskola.  

Utvärdering av handledaruppdraget inom försöksverksamheten med övningsskolor 

Syftet med försöksverksamheten med övningsskolor under åren 2014-2019 är att fördjupa ett 

nära samarbete mellan universitetstes lärarutbildare och skolans handledare. Syftet är också 

att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas professionsutveckling. 

Inom ramen för försöksverksamheten prövas nya former av samverkan mellan universitetet 

och verksamma inom skolan. Under de aktuella åren erbjuds ni som handledare en mängd 

samverkansaktiviteter tillsammans med studenterna och campuslärare/forskare på LiU. Dessa 

har ägt rum/äger rum både på universitetet och ute på övningsskolorna. 

LiU anordnar under projekttiden även en handledarutbildning på 7,5 hp för de handledare 

som arbetar på en övningsskola. Skolhuvudmännen ska enligt samarbetsavtalet erbjuda 

förutsättningar för de handledare och VFU-mentorer som arbetar inom övningsskolorna att 

genomgå utbildningen. Studenterna ska erbjudas plats hos handledare som har erforderlig 

lärarutbildning samt är behörig i det ämne som VFU-perioden avser.  

Vi vill nu följa upp hur ni har upplevt uppdraget som handledare inom ÖSK-projektet. Ett 

övergripande syfte är att belysa era tankar och erfarenheter av handledaruppdraget inom 

ÖSK-projektet. Utvärderingen ska besvara frågor som vad har handledarna uppskattat med 

uppdraget? Vad har varit mindre bra med uppdraget? Har handledarutbildningen varit ett stöd 

i handledaruppdraget och i så fall på vilket sätt? Vad kan förbättras/utvecklas? 

Utvärderingsuppdraget är utlyst och kommer att genomföras under 2018. 

Varmt välkommen att kontakta mig vid frågor och funderingar eller om ni har nya idéer kring 

samverkansaktiviteter.  Hoppas vi ses under NO och Teknik-eftermiddagarna! 

Med vänlig hälsning 

Sofia Boo, Projektledare Övningsskolor 

 

https://liu.se/artikel/handledning-inom-ovningsskola

