FLER VÄGAR TILL ATT BLI LÄRARE I FRITIDSHEM

Jobbar du redan med barn
eller är nyfiken på att jobba
med barn?
”Fler vägar in” är ett alternativ för dig som redan jobbar inom fritidshem, men även för dig som saknar tidigare lärarerfarenhet. ”Fler
vägar in” är en ny insats under utveckling, som kommer att innehålla
flera olika delar. Till exempel kommer ”Fler vägar in” utveckla kortare
kurser med flexibelt upplägg och möjligheter att validera reell kompetens som sen kan tillgodoräknas i t. ex. en grundlärarexamen inriktning mot arbete i fritidshem.

Kvartsfart och distans

Arbetssätt

Vår introduktionskurs ”Fritidshemmet
och skolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp” vänder sig till dig som vill
få mer kunskap om lärarens uppdrag,
fritidshemmets och skolans roll och
ära mer om värdegrundarbete, demokrati och barns rättigheter. Kursen ger
också en grundläggande förståelse för
undervisning i fritidshem.

Under kursen kommer du möta personer som både är verksamma i fritidshem, men också de som vill prova på
att arbeta i fritidshem. Alla som läser
har ett gemensamt intresse och mycket
erfarenhetsutbyte kommer att ske.

Studietakten är 25% och sträcker sig
under ett år. Kursen är på distans med
fem fysiska träffar i Norrköping. Varje
träff är under en dag.
Kursen är en bra introduktionskurs
för dig som är eller vill vara verksam
i fritidshem och kursen kan även tillgodoräknas i Grundlärarprogrammet
inriktning mot arbete i fritidshem på
Linköpings universitet.

SÅ HÄR ANSÖKER DU:
Gå in på www.antagning.se och
sök fram kursen ”Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet
och skolans samhälliga roll och
uppdrag”, välj den kursen och gå
sedan vidare till anmälan.
Ansökningstiden är 15 september
till 15 oktober

Kontaktperson:
Marie Hedberg
studievägledare
013-282088
studievagledning@uv.liu.se

I kursen förekommer föreläsningar,
seminarier, grupparbeten men också
självständigt arbete.

Telefontider:
mån 8.30-9.30, ons-tors 10.00-11.00

För dig som upplever att det var länge
sedan du studerade finns det stöd i
skrivande, studieteknik osv.

Läs mer på:

liu.se/larare

Under utbildningen får du vägledning
för vidarestudier.

Fakta om ”Fler vägar in”
Regeringen har gett sju lärosäten i uppdrag att arbeta med insatser som ska leda till fler utbildningsvägar till förskollärar- eller lärarexamen. Umeå universitet leder arbetet som genomförs tillsammans med Göteborgs universitet, Högskolan
Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet.

