Kursplan FG0085

VFU 1, 7,5 högskolepoäng
Placement 1, 7,5 credits
Kurskod: FG0085

Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd
utbildning

Huvudområde: Musik

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Ämnesgrupp: MU1

Giltig fr.o.m.: Ht 2015

Fördjupning: G1F

Beslutad av: UFN 2015:4 (2015-04-23)

Ändringsuppgifter:
Eventuell Oden-kod:

Prov och provkoder:
•

Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp (1001)

•

Portföljredovisning, 1,5 hp (1002)

Kursbeskrivning
Denna kurs är verksamhetsförlagd utbildning som ingår tidigt i ämneslärarutbildningen. Syftet är att studenten under den verksamhetsförlagda utbildningen ska
tillämpa sina teoretiska kunskaper och att de praktiska erfarenheterna från den
verksamhetsförlagda utbildningen sedan ska utgöra en grund för de fortsatta teoretiska studierna. Syftet är vidare att förena lärarutbildningens olika delar, såsom
utbildningsvetenskaplig kärna och ämnesstudier, och att därmed ge studenten en
grund för reflektion kring ämnesläraryrket samt successivt utveckla ett professionellt förhållningssätt och handlingsberedskap inför det kommande yrkeslivet.
Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten:
•

agera i enlighet med skolans värdegrund och demokratiuppdrag,

•

reflektera över yrkesval, undervisning och lärande utifrån teoretiska perspektiv och gjorda erfarenheter,

•

i verksamhet och undervisningssituationer etablera kontakt med barn och
elever och visa engagemang och intresse för deras villkor och behov,

•

i kommunikation med barn och elever uttrycka sig tydligt såväl muntligt
som skriftligt,

•

leda arbete i grupp och klass och reflektera över hur ett demokratiskt och
kommunikativt ledarskap kan förverkligas,
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•

samarbeta med verksamhetens personal.

Innehåll
VFU ska förläggas vid skola, inom relevant ålderskategori och skolform eller
verksamhet och i relevanta ämnen eller ämnesområden. Studenten ska under de
tre VFU-kurserna (1-3), under handledning och med successivt ökande självständighet, planera, genomföra och utvärdera undervisning och annan pedagogisk
verksamhet. Studenten ska också delta i och utforska andra aspekter av verksamheten, som är relevanta för det kommande yrkeslivet.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se aktuell kursguide.
Behörighet
Antagen till Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 hp
eller Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp eller
KPU-programmet vid KMH.
Examination
Närvaro under VFU är obligatorisk och en förutsättning för examination.
För bedömning av studentens prestationer under VFU ska en portföljmodell användas. Modellen för bedömning ska involvera studenten. Arbetsgången för bedömning ska preciseras för studenten i samband med kurstillfället, innan VFUperioden startar. Arbetsgången ska bestå av rutiner – före, under och efter VFUperioderna – som omfattar de tre inblandade parterna: studenten, VFUhandledaren och examinator (VFU-kursläraren).
VFU-handledaren skriver ett utlåtande över studentens prestationer under VFU i
VFU-rapporten. Utlåtandet utgör underlag vid examinationen av VFU-kursen.
I de fall där handledare i samråd med examinator bedömer att studenten under
VFU riskerar att bli underkänd ska ett trepartsamtal med student, handledare och
högskolans lärare ordnas skyndsamt. För den student som blir underkänd ska parterna tillsammans upprätta en ny utvecklingsplan.
I de fall där handledare i samråd med examinator bedömer att studenten utsätter
sig och andra för svåra situationer, t.ex. fara, kränkningar, samarbetssvårigheter
eller har uppenbara kunskapsluckor inom olika verksamheter kan VFU avbrytas
med omedelbar verkan och således innan kursen avslutas. Studenten får då betyget underkänd på kursen, men skall då i sammanhanget anvisas en ny utvecklingsplan av högskolan.
Student som underkänts har rätt till två nya kurstillfällen med VFU, dock inte fler
än sammanlagt tre tillfällen.
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Betygsgrader
Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.
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