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• Välkommen på vfu-praktik hos oss på Pelikanen/Sundets förskola 
 

•   
• läs mer om oss på vår hemsida: 
• http://www.lulea.se/bergnasetnotvikenbjorkskatan/bjorkskatan/forskola/sundetsf

orskola.4.25249d4c10fa6856c84800011510.html 
•   
• svara på detta mail genom att: 
•   
• skriva lite om dig själv, din historia,  
• vad som har påverkat dig i livet, 
• dina erfarenheter så här långt,  
• dina drömmar och förväntningar med yrket. 
•   
• kolla din mail närmaste dagarna då jag kommer att skicka dig mer information som 

du ska svara på. 
•   
•   
• din vfu-lärare (LU-lärare): Maj-Lis Pettersson 
•   
• tel: XXXXX-XXXXXXXX 

 
Maj-Lis Pettersson 

http://www.lulea.se/bergnasetnotvikenbjorkskatan/bjorkskatan/forskola/sundetsforskola.4.25249d4c10fa6856c84800011510.html
http://www.lulea.se/bergnasetnotvikenbjorkskatan/bjorkskatan/forskola/sundetsforskola.4.25249d4c10fa6856c84800011510.html


Här kommer info om tystnadsplikten, 
Läs igen detta, så kan du skriva på direkt 
På pappret på förskolan. 
 
Ta med dig utdrag ur belastningsregistret 
Första dan, så är det avklarat, hej. 
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här kommer lite info 
svara gärna på praktikprofilen 
o skicka mig detta på mail 
  
detta långa blad om förväntningar..är mer som en komihåglista, bli inte orolig. 
vi kommer att samtala om detta längre fram. 
  
•har du/ni några allergier?  
•skicka oxå hela namnet  
•hemadress, person. nummer  
•mobil-telefon  
•examinator-l ärare för kursen?  
•namn/nummer på kursen 
Tack, vi syns, hörs! 
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Praktikprofil:         mitt namn:…………………………………… 
 
1. Vad i förskolläraryrket lockar dig? 
 
 
 
2. Dina tidigare erfarenheter från förskolor? 
 

 
3. Vad känner du till om Reggio- Emilia- arbete? 

 
4. Vad vill du fokusera på under denna praktikperiod? Vilken inriktning har 

kursen, uppgifter? 
 
 
 
5. Inom vilka områden behöver du utvecklas? Ev. personliga mål? 
 
 
 
6. På vilket sätt vill du att jag som handledare ska stötta dig? 
 
 
 
 
7. Vika råd har du fått från tidigare praktikperioder? 
 
 
 
 
Svara så noga och ärligt som möjligt, det underlättar uppläggningen av din praktikperiod. 
Tack! 

Maj-Lis Pettersson 



Mina förväntningar på studenter  nov-13 

 
• Presenterar er för barnen, föräldrar, personal 
• Ta del av schematiderna, hur det funkar för dig, kolla. 
• Alla funderingar kring schema kom endast till mig(M-L) 
• Sköter era arbetstider, eget ansvar för planeringstiden 
• Tänker på tystnadsplikten (annat namn i dok.) 
• Ev. fråga föräldrar om att ta med dokument till universitetet. 
• Helst ej samtal i mobil. Under arbetstid. 
• Lämpliga kläder, skor med sig, inne/ute. 
• Startar era arbetsuppgifter snarast. (minska stress) 
• Delge mig/arbetslaget ev. problem 
• Är intresserade, fråga, ifrågasätta alla i arbetslaget. 
• Är aktiv under dagen: kolla runt vad händer(lekspana) 
• Prova på så många moment som möjligt under dagen 
• Att ni har eget ansvar att bevaka era egna intressen: att vilja vara 

med om så mycket som möjligt, säg till. 
• Gör gärna samma akt. flera gånger, ex. läsa för att se utveckling 
• Anpassa lunch-tiden så du får se maximalt av allt. (lässtund) 
• Om ni är 2st. så dela på er, för att se mer av allt. 
• Gör ej färdiga saker åt barnen, ex rita bilder(hämmar) 
• Spara, delge intervjuer, dokument till oss o barnen. 
• Starta dokumenterandet första veckan om olika akt. Som vi gör. 
• Meddela mig i förväg vad ni önskar att prata om på handledningen. 
• Samla på frågor till samtalen. 
• Delta i alla arbetslagets uppgifter, hela dan= som en i arbetslaget 

samt ansvara själv för dessa moment flera gånger under hela tiden 
• Våga göra, att misslyckas gör ingenting, ni tränar bara!! 
• Att ni är positiva o glada och visar det till barn o vuxna. 
• Reflektera hela dan på vad o varför saker händer, pos+neg. 
• Skriv Logg-bok o visa detta till mig (mail)helst varje dag. 
• Kolla mail-info varje dag. 
• Glöm inte att skratta och ha kul med barnen! 
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Hej igen, 
hoppas ni är laddade för en rolig, intensiv tid på vfu. 
vi ska hjälpas åt att göra denna tid rolig och lärorik 
för er och oss. Här kommer ett arbetsschema.  
Den ska vara i barngruppen och som ni 
ser så är det även tid utanför schema, den lägger ni som  
ni vill, ni kan stanna kvar på förskolan eller vara på annan plats. 
Men det ingår i er arbetstid så nyttja den tiden rätt för 
att få ut max av vfu-tiden. Om ni vill kan jag/vi ge er tips  
på vad ni kan göra då. Schemat kan justeras i viss mån om 
ni har behov av det. Det är nu lagt så att ni ska få ut så 
mycket som möjligt av dagarna.   
om ni kommer ihåg så är jag bortrest, 29-30 jan.  
Men de anda pedagogerna kommer att ta hand om er. 
(Eva-Karin, Märtha, Monika) 
tider för dessa dagar: 
29/1: 900-1500 
30/1: 800-1500 
lunchrast 30 min. 
kom ihåg att framföra era önskemål och behov. 
vi syns sen den 10 feb, se schematid. 
Ha det bra så länge/ Maj-Lis 
  
svara gärna så jag vet att detta meddelande gått fram, 
div. problem med att skicka mail till er. 
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Tider under vfu: 23/9-25/10 
 

Mån. 23 SEP 830-1500  lunch 30 min  
Tis. 24 SEP 800-1500  lunch 30 min  
Ons. 25 SEP. 800- 15.00 (avd. planering  kl. 800-900 kom dit)  
 To. 26 SEP. 800- 1600  lunch 30 min( enskild handledning: ca.1300-1500) 
1tim/var ni avlöser varann för detta. 
Fr. 27 SEP. 800-1500 lunch 30min(FRÅN 1130 PÅ SMÅBARNSSIDAN)( 33 TIM) 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
Mån. 30 SEP 800-1500  lunch 30 min (JAG SLUTAR 13) 
Tis. 1 OKT 800-1500  lunch 30 min  
Ons. 2 OKT. 800- 15.00 (avd. planering  kl. 800-900 kom dit)  
To 3 okt. 800- 1600  lunch 30 min( enskild handledning: ca.1300-1500) 
Fr. 4 okt. 930-1500 lunch 30min  (32 tim) 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Mån. 7 okt. 800- 16.00 lunch 30min   
Tis. 8 okt. 800- 15.00 lunch 30min   
Ons. 9 okt. 800- 14.00 lunch 30min  (avd. planering till kl. 900 kom dit)                               
To. 10. okt. 800- 1700  lunch 30 min (Fotografering av barngrupp fm.) 
( enskild handledning: ca.1300-1500 vi utvärderar/bedömning halva tiden) 
Fr. 11. okt.7.30-1300 lunch 30min (jag slutar 1245) (Tid=33 tim) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mån. 14 okt. 800-1500 lunch 30min  
Tis. 15 okt. 800- 15.00 lunch 30min  
Ons. 16 okt. 800- 14.00(avd. planering till kl. 900 kom dit) lunch 30min  
föräldramöte på kvällen 18-1930 
To. 17. okt. 800- 1600  lunch 30 min( enskild handledning: ca.1300-1500) 
Fr. 18. okt. 800-1500 lunch 30min (Tid=30,5) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mån. 21 okt.800-1400) lunch 30 min 
Tis.22 okt. 800-1530 lunch 30 min 
Ons.23 okt. 800- 1400 (avd. plan. till kl. 900 (ev. enskild handledning om det behövs:12-13,  

Tors.24 okt. 800-1600 (jag tar tid att skriva omdöme 800-1100, ni är på plats så jag kan göra det)                                  
Fred. 25 okt. 930-1500 lunch 30 min. omdöme ges denna dag, ca.13-15.(Tid:31,5) Maj-Lis Pettersson 



Studenter hos oss på Pelikanen
Studerar till förskollärare

4-5 feb, 
11 feb-18 mars

Välkomna!

Ida Larsson
Anneth Nilsson 

Maj-Lis Pettersson 



Första samtalet med studenterna: 
Praktiska saker: 
• Lokaler i huset 
• Mat, fika, raster, kostnader 
• Förvara kläder, skor mm. 
• Info om Sundets förskola, hemsida.. 
• Mailadr. Hemadr. Persnr. Tel. 
• Meddela om frånvaro. 
• Tystnads-plikten…skriva på.. 
• Belastningsregistret, klart? (ta kopia) 
• Info om barngruppen, dagsprogram 
• Våra mål, dok.pärmar.  
• Vårat arbetssätt, se. R-G infoblad. 
• Ge praktikprofilblad, el. klart? 
• Kolla schema, hur funkar detta? 
• Att ni bedöms från första dan. 
• Studenternas förväntningar.. 
• Gå igenom..”förväntningar”fr. förskolan. lite kort. 
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2:a samtalet med studenten: 
 
• Hur det känns att vara här? 
• Vad är lätt, svårt? Ev. problem? 
• Detta som yrke? Passar det studenten? 
• Praktikprofilblad att samtala om 
• Mål-samtal, R-E-samtal 
• Info om stud. uppgifter 
• Vad har stud. mer gjort, varit med om? 
• Ev. info från loggbok 
• Händelser att samtala om? 
• Positiva framsteg..våga ta för sig. 
• Mål med olika aktiviteter som vi gör.. 
• Gå igenom listan på förväntningar, förklara 
• Ge blad: förmågor, samtalsförslag. 
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Att utvärdera praktik-tiden efter halva tiden 
 
1. Med UU-lärare . Se speciell blankett. 

 
2. Eller utan.  
    Ta den slutgiltiga och preliminär-bedöm, både 

studenten o Lu- läraren, jämför o spara till slutet. 
 
3. Då kan vi tillsammans se vad som behöver 

utvecklas under återstående tid  
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Praktik-utvärdering        Namn:………………………………………………………………. 

1. Hur har praktiken varit? 

 

2. Hur känns det att arbeta i denna åldersgrupp? 

 

3. Vad känns svårt/lätt med att jobba som vi gör?(Reggi-Emilie-arb.) 

 

4. Vad har varit mest givande? 

 

5. Vilka sidor hos dig har vuxit? 

 

6. Vad behöver du träna mer på? 

 

7. Har du mött på några svårigheter? Vad i så fall? 
 
 

8. Har du saknat något? 
 
 

9. Vad har jag som handledare bidragit med/missat? 
 
 

10.  Vilka kopplingar ser du mellan teori/praktik? 
Maj-Lis Pettersson 



Praktik-utvärdering        Namn:………XXXXXXXXXXX……. 

1. Hur har praktiken varit? 
Jag tycker att praktiken har varit väldigt bra, och väldigt lärorik.  

 
2. Hur känns det att arbeta i denna åldersgrupp? 

Det har varit spännande, och jag känner att verksamheten är väldigt väl utformad för 
alla åldrar som finns på barnen. Jag har tidigare känt att jag dragit mig mer åt 
småbarnshållet, men jag har under praktiken känt mig mer och mer bekväm i min 
pedagogroll med de större barnen.  
 

3. Vad känns svårt/lätt med att jobba som vi gör?(Reggi-Emilie-arb.) 
Det som känns lätt med Reggio-Emilie-arbetet på sundets förskola är att det är så 
tydligt och synligt i verksamheten. Och att det känns så givande för barnen, och det är 
ett väldigt spännande och inspirerande arbetssätt. Det som är svårt är väl min 
okunskap om det, men jag känner mig nyfiken och är supersugen på att lära mig mer 
om det. 

 
4. Vad har varit mest givande? 

Att jag har fått vara med så mycket i verksamheten, och att man tillåtits att testa sig 
fram. Jag har känt mig väldigt välkommen och trygg, vilket har hjälpt mig mycket i min 
ledarroll. 

 
5. Vilka sidor hos dig har vuxit? 

Jag har blivit mer trygg i mig själv som ledare, men jag känner också att jag har lärt 
mig att inte stressa. Allt har sin tid, och ingenting blir bättre genom att stressa. 
 

6. Vad behöver du träna mer på? 
Jag kan känna att jag behöver öva mer på att inleda aktiviteter själv, trots att jag har 
gjort det och det har gått bra så skulle jag vilja växa ännu lite mer i min ledarroll. 
Känna mig ännu mer säker. Men det är någonting som kommer med åren och den 
erfarenhet man får tror jag. 
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•Har du mött på några svårigheter? Vad i så fall? 
Föräldrakontakten har varit lite knepig, jag tror att både dem och jag inte riktigt vetat hur man ska 
förhålla sig. Men efter några tips från min handledare så blev detta bättre på slutet. 
 
 
•Har du saknat något? 
Inte något som jag kan komma på. Det kanske handlar om att det är första VFU:N och jag inte har 
något att jämför med, men jag är så himla nöjd, och känner att jag inte kunde fått en bättre start på 
praktiken för min utbildning. 
  
•Vad har jag som handledare bidragit med/missat? 
Som handledare har du bidraget med trygghet och möjligheter. Du har funnits där och stöttat upp, 
och kommit med konstruktiv kritik. Jag har varje dag fått möjligheten att vara med barnen och ta 
den plats som jag känner att jag behöver för att utvecklas. Du har alltid mött mig med positiva 
tankar och tips för framtiden, och jag är glad att jag fick en sådan trygg, ödmjuk och vänlig 
handledare. 
 
 
• Vilka kopplingar ser du mellan teori/praktik? 
Varje dag så ser jag kopplingar mellan teori och praktik i verksamheten på pelikanen. De jobbar 
efter sitt genialiska ”pricksystem” som är utvecklat från läroplanen, och som gör det tydligt hur man 
jobbar mot läroplanens mål och utifrån dess riktlinjer på förskolan. Det finns en tanke bakom varje 
handling med barnen, och det syns tydligt i pedagogernas dagliga arbete. Det som har varit kul att 
se är just hur de jobbat med dokumentation, och deras ”pricksystem”, som gör det lätt även för ett 
otränat öga att se hur sundets förskola jobbar efter läroplanen. 

Maj-Lis Pettersson 



Bedömning enl. blankett  
samt de sista tankarna att ta med sig, 
som vfu läraren skriver. 
i slutet, Indelat i 3 områden. 

Maj-Lis Pettersson 



 
 

Jag vill att du tänker på att:    (detta behöver studenten jobba mycket mer med) 

• Att framföra din alldels egen åsikt (åtminstone fråga)om saker och sätt att jobba 
med, organisation mm. i barngruppen. 

• Ta för dig, våga ta mer egna initiativ och prova på nya aktiviteter i olika barngrupper 
du kommer att möta under din utbildning. 

• Prova på att samla ”hela barngruppen” och leda en aktivitet, samling, lek ute eller 
inne. Då får man verkligen träna på att vara ledare. 

• Att vara tydlig som ledare, vänlig men bestämd i vissa situationer.  
• Att skriva genomtänkta tankar i ”loggboken” med reflektioner om vad som hänt o 

känslan kring olika händelser, koppla till styrdokument. 

Jag vill att du utvecklar:  (har fungerat ganska bra men mera här) 

• Dina planeringar inför div. aktiviteter. Det lär man sig så mycket på. 
• Dina dokumentationer med foto, ta med barnens samtal och tankar. 
• ..de kan då också bli till pedagogiska dokumentationer, värdefullt. 
• Utvärderingen som du kan göra med barnen efter aktiviteter, hur går man vidare 

med denna aktivitet? Analysera, spåna vidare.  
• Reflektioner kring förhållningssätt, olika sätt att förebygga o lösa problem. 
• Sätt att vara ”lekspanare” på för att se och höra allt som händer och för att 

förebygga konflikter, inspirera till utveckling av lek och aktiviteter. 
• Reflektioner om bakomliggande faktorer till val av förhållningssätt, val av lek och val 

av kombinationer av barn i olika aktiviteter 

Jag vill att du fortsätter med: (har fungerat bra, så fortsätt så) 

• Att vara nyfiken på detta komplexa, roliga och fantastiska yrke. 
• Att göra kopplingar från läroplan/styrdokument till aktiviteter, dok. 
• Att göra fina dokumentationer av lek, aktiviteter. Visa detta till barn, föräldrar så de 

ser vilket viktigt arbete vi gör på förskolorna. 
• Att göra kopplingar från läroplan/styrdokument till aktiviteter, dok. 
• Att vara nära barnen, glädjas med dem under dagarna. 
• Att vara den mjuka, fina, trevliga xxxxxx som du är. 
• Att ha roligt tillsammans med barnen på förskolan 

Lycka till xxxxxx! 

Du har alla förutsättningar för att bli en fantastisk förskollärare! 
Maj-Lis Pettersson 



XXXX 6 ÅR
Barn o fröknar på 
Pelikanen tycker att xxxx 
är bra på att:

Ge massage o vara massageledare
Vara bra kompis, snäll mot alla
Säga stopp o sluta o förklara varför
Bra på gympan
Äta mat o smaka på allt, modig
Ta lagomt mycke av maten
Dansa vilda dansen och andra 
sorters dans
Klä på sig snabbt o bra
Bygga koja i lekhallen
Tvätta händerna
Skriva många bokstäver
Läsa böcker för andra barn
Åka skidor
Dela frukt o bjuda, säga varsågod
Lyssna på barn o vuxna
Hjälpsam o kan trösta en kompis
Fantisera o leka
Vara en mycket trevlig tjej!

Likadant som barnen får 
Studenten med sig, som  
Present och  ex. på hur  
man kan göra. 

Maj-Lis Pettersson 



XXX PÅ PELIKANEN
SUNDETS FÖRSKOLA MAJ-2014

BARN O PEDAGOGER TYCKER 
ATT XXX ÄR BRA PÅ ATT:

• Leka med oss, barnen
• Hjälpa till
• Leka lekar med barnen
• Ordna jobb med trianglar

och cirklar o sånt.
• Duka med barnen
• Laga stolen på Pelikanen
• Ha koll på barnen
• Lyssna på barnen
• Vara snäll och trevlig
• Läsa böcker för barnen
• Tänka kloka tankar om 

varför vi gör som vi gör. 
Göra fina dokumentationer

• Vara pigg och jobba på

Detta kommer som en sista 
Överraskning. 

Maj-Lis Pettersson 



Efter denna period måste man 
själv utvärdera o revidera 
 sina dokument så de är klara för 
nästa vfu- period. 

Studenternas tankar kring allt 
detta…………………. 

Maj-Lis Pettersson 
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