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Svarte förskola har ett pågående samarbete med Malmö högskola
Fakulteten för lärande och samhälle

!

Vår förskola deltar i en försöksverksamhet med särskilt utvalda övningsförskolor!
Malmö högskola har inlett en femårig försöksverksamhet (2014-2019) med
övningsförskolor och skolor i regionen. Mål för försöksverksamheten är att kvaliteten i
lärarutbildningen ska höjas och studenternas professionsutveckling stärkas genom ett
nära samarbete mellan högskolans utbildning och vår förskola under studentens
verksamhetsförlagda utbildning, VFU.

!

Som övningsförskola tar vi emot många studenter och förskollärarna på förskolan
fungerar som handledare. Detta innebär ett tätare samarbete mellan våra handledare och
högskolans lärare i förskollärarutbildningen. Vår förskola anordnar professionsutvecklande
seminarier för studenterna under deras VFU och våra handledare deltar i seminarier och
utbildningsdagar på Malmö högskola.

!

Som övningsförskola fungerar vi tillsammans med Malmö högskola som ett nav i
skolutvecklingen och pedagogiskt/didaktiskt utvecklingsarbete. Detta är av stor nytta och vi
delar våra erfarenheter med andra förskolor och Malmö högskola. Vi stödjer också
studenterna i deras examensarbete som knyts till vår förskolas interna kvalitetsarbete.
Studenterna på vår förskola ges också möjlighet att involveras i konkret utvecklingsarbete
under hela sin utbildning.

!

Förskollärar- och lärarutbildning innebär att studenter i förskollärarprogrammet och i de
olika lärarprogrammen omfattas av försöksverksamheten. Under utbildningen är
studenterna i huvudsak placerade på samma partnerskola. Vår förskola tar emot fler
studenter i samma antagningsomgång. Genom att vara på samma förskola under längre
tid har studenten möjlighet, att på djupet följa såväl förskolans som barnens utveckling
över tid. Studenterna har 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning och har dessutom
möjlighet att vara i kontakt med vår förskola under hela sin utbildning.
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Begrepp för VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

!
Kommunsamordnare VFU - Samordnar på kommunnivå (Liselotte Tallroth)
!
VFU-koordinator - Samordnar på förskolan (Pauline Prahl)
!
VFU-handledare - Lärare på övningsförskolan (Förskollärare med handledarutbidlning)
!
VFU-lärare - Högskolans lärare som handleder och examinerar studenterna i VFUkurserna (Helena Hansen)

!
LS-kontakt - Högskolans kontaktperson för övningsförskola (Helena Hansen)
!
LS-handledare - Studentens handledare i examensarbetet
!
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LS står för Fakulteten för lärande och samhälle

Skolor och förskolor som deltar i försöksverksamheten
Från hösten 2015 är det 45 förskolor, 43 grundskolor och 12 gymnasieskolor i Skåne som
deltar i försöksverksamheten. Från hösten 2016 kommer ytterligare 50 verksamheter ges
möjlighet att vara med.
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