Checklista för VFU på Bergundaskolan 7-9

Vi vill erbjuda Dig en VFU där Du utöver Din erfarenhet i klassrummet får möta många olika
verksamheter inom skolans ram.
Tanken är att Du ska kunna pricka av de olika momenten/besöken under någon VFU-period
Du gör hos oss, lite efter hur det passar in under den aktuella VFU-perioden.
Du behöver inte göra det ordningsföljd.
Du bokar själv tid med dessa personer när det passar.
Hur lång tid du lägger på varje besök och när det är passande avgör du med din VFU-lärare.
Återkopplingen/efterarbetet gör Du tillsammans med Din VFU lärare.
Skriv ner dina iakttagelser och reflektioner.
Har du egna idéer om vad du vill göra går det säkert också att lösa.
Checklistan förvaras i VFU-pärmen, under fliken ”Checklistor på G”

Namn:____________________________________________
Telefon: __________________________________________
E-post:____________________________________________
VFU-lärare:________________________________________
VFU-period 1: vecka_______________________

Ämne:

VFU-period 2:_____________________________

Ämne:

VFU-period 3:_____________________________

Ämne:

Lunchkupong för student på Bergundaskolan 7-9

Namn:

Datum:

Uppgift
Följa en klass/grupp under en dag enligt schema,
inklusive raster och lunch. Vara en elev för en dag – ett
elevperspektiv. Reflektera tillsammans med din VFU-lärare.
Besöka matsalen och äta tillsammans med elever. Vi bjuder på en
pedagogisk lunch. (Se biljett nedan) Gärna i samband med
elevdagen.
Delta i ämneskonferenser i dina ämnen.
Delta i allmänna konferenser.
Delta i ett utvecklingssamtal, där en IUP skrivs.
Delta i ett föräldramöte/skolmöte.
Besök hos skolsköterskan och få en inblick i hennes verksamhet.
Besök hos SYV för samtal om hennes uppgifter.
Besöka skolans bibliotek och se dess verksamhet.
Besöka fritidsgården och se dess verksamhet.
Besöka specialundervisningen i sal 9 och 10.
Besöka den internationella klassen, sal 35.
Ett samtal med rektor/bitr rektor om deras uppdrag och visioner,
sekretess inom skolan och hur de ser på en anställningsintervju ur
en chefs ögon.
Göra ett schema för en vecka, där du lägger in tid för
förberedelser, undervisning, efterarbete, konferenser och andra
möten.
Delta i en klasskonferens.
Utvärdera din VFU på Bergundaskolan .
Något annat Du vill göra?

Datum

Kommentar

