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Till handledare för studenter inom
ämneslärarprogrammet som läser kursen Utveckling
och lärande, VFU kursen 1,5 hp
Stort tack för att Du vill delta i lärarstudenternas utbildning!
Den student som kommer att göra sin VFU hos dig under vecka 41 har
nyss påbörjat sin utbildning till ämneslärare. Studenterna har ett stort
behov av dig som samtalspartner och stöd. Som handledare är det din
uppgift att bland annat låta studenterna vara med i vardagen och att låta
dem få öva sig i konsten att undervisa. VFU:n är examinerande och du
måste först låta studenten öva för att därefter prövas på momenten.
VFU-uppgiften i kursen syftar till att dels ge studenten möjlighet till att
prova på små enkla pedagogiska moment för att därefter prövas, dels till
att knyta ihop teori som studerats i kursen med praktisk erfarenhet.
Detta sker genom auskultation hos dig som handledare kring hur du
motiverar dina elever. När studenten kommer är det viktigt att ni
tillsammans går igenom VFU-uppgiften, samt går igenom bedömningsformuläret så att studenten vet vad som förväntas av henne/honom.
Du bedömer studentens förmågor genom att fylla i och underteckna
bedömningsformuläret som vid behov kan laddas ned från LiU webben:
https://liu.se/studieinfo/kurs/975gv7/ht-2018#. Se fliken övriga
dokument.
Detta bedömningsformulär är ett underlag för campuslärarens
examination. På denna sida hittar du även mer information om
lärarutbildningen och den aktuella kursen t ex studiehandledning (där
VFU-uppgiften ingår).
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Vänliga hälsningar
Andrzej Szklarski kursansvarig
Åsa Howchin Wallén kursmentor
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