LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för Tema, Avd Miljöförändring

Ämneslärarprogrammet VT19
Naturkunskap: verksamhetsförlagd utbildning (41-49,5 hp), 92NKV3

Handledarbrev
Till handledare,
Stort tack för att Du vill delta i ämneslärarstudentens utbildning inom ramen för deras
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i ämnet Naturkunskap.
Som handledare är det Din uppgift att låta studenterna vara med i skolans vardag och låta dem
få öva sig i ”konsten att undervisa” så mycket som möjligt, ge regelbunden återkoppling samt
försöka svara på studenternas frågor. Vidare ska Du ge omdömen rörande studentens didaktiska
och sociala lärarförmågor (se separat omdömesformulär med instruktioner för handledare).
Den student/de studenter som Du nu möter gör antingen sin första eller andra ämnesrelaterade
VFU-period under utbildningen, men oavsett gör alla studenter sin första VFU-period i ämnet
Naturkunskap. Naturkunskapsämnets VFU-period infaller i vår under v.11-15 (fem veckor) och
följs upp genom tillhörande VFU-kursuppgift och VFU-seminarier på Campus Valla (LiU) under
vecka 17 under ledning av VFU-kursmentor Mona Jensen och kursansvarig/examinator Annika
Björn.
Nytt sedan två år tillbaka är ämneslärarprogrammets nya omdömesformulär. Formuläret anger
kursmålen och tillhörande kriterier och tanken är att detta ska underlätta för Dig att ge
omdömen. Dessa omdömen ligger sedan till grund för betygssättning på kursen, vilken görs av
kursansvarig/ examinator på LiU enligt följande moment- och poängfördelning:
- Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 3 hp (U-VG)
- Tillämpade sociala lärarförmågor, 2.5 hp (U-G)
- VFU-uppgift, 2 hp (U-VG)
Gå igenom omdömesformuläret noggrant och även tillsammans med studenten.
Handledarbrev, omdömesformulär, VFU-guide för handledare, kursplan och VFU-kursuppgift
skickas till dig via epost av kursansvarig ca 2 veckor innan kursstart, samt att dessa även
publiceras externt via studenternas kurssida på Lisam, så att de hamnar under fliken ”övriga
dokument” på ämnets kurssida i Studieinfo. Denna kursspecifika informationssida skall vara
sökbar under ”studieinformation” på: https://liu.se/studieinfo
Du hittar även mer information om VFUn på LiU-webbens VFU-hemsida:
https://liu.se/artikel/verksamhetsforlagd-utbildning-vid-lararutbildningen
Här hittar Du bl a ”VFU-guide för handledare” och ”VFU-guide för studenter”.
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Så snart som möjligt efter VFU-periodens slut, men senast fredagen den 30 april skickas
omdömesformuläret till:
Annika Björn
Tema Miljöförändring
Institutionen för TEMA
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Har Du frågor är Du varmt välkommen att kontakta undertecknade. Kontakta oss även om Du
upplever att studenten har problem under sin VFU. Vi hoppas att Du får en givande tid
tillsammans med studenten/studenterna under sin/deras VFU i Naturkunskap.
Med vänliga hälsningar,
Annika Björn, Universitetslektor, annika.bjorn@liu.se , 013-285878
Mona Jensen, VFU-kursmentor, mona.jensen@liu.se
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