Kontaktuppgifter
Vfu-ansvariga:
Förskolechefer
Maria Lilja
maria.a.lilja@orebro.se
Agneta Karlsson
agneta.b.karlsson@orebro.se

019-21 47 45
019-21 40 74

Bettorps förskola
Gunnel Olsson
gunnel.b.olsson@orebro.se

019-21 30 30

Lillåns förskola
Jenny Dahwn
jenny.dahwn@orebro.se

019-21 30 34

Klockarängens förskola
Maria Börjeskog
maria.borjeskog@orebro.se

019-21 39 49

Klöverängens förskola
Johanna Tisbo
johanna.tisbo@orebro.se

019-21 47 42

Vfu-samordnare
Gunnel Olsson
gunnel.b.olsson@orebro.se
Maria Börjeskog
maria.borjeskog@orebro.se

Välkommen till
verksamhetsförlagd utbildning
vid förskolorna i Lillån

Lillåns förskola
Åkervägen 15

Bettorps förskola
Bocktörnevägen 1

Klockarängens förskola
Klockarängsvägen 12-14

Klöverängens förskola
Rödklövervägen 164

Förskolorna i Lillån ingår i projektet ”Övningsförskolor”

019-21 30 30
019-21 39 49

Vi har ett bra samarbete med Örebro universitet och tycker det är
givande och utvecklande att ta emot/handleda studenter från
lärarutbildningen. Efter avslutad Vfu-period får du, som student,
gärna återkomma till oss för fortsatt handledning vid t.ex.
uppsatsskrivandet.
Örebro kommun
Förvaltningen förskola och skola
orebro.se 019-21 10 00

Verksamhetsförlagd utbildning, förskolorna i Lillån

Vår ambition med din Vfu

Vi erbjuder dig heltids-Vfu med möjlighet att delta i all daglig
verksamhet och annat som händer under just din Vfu-period som
t.ex. föräldramöte, arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, reflektion i
arbetslaget och andra forum för pedagogiska diskussioner

Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av din Vfu när du är
hos oss. För att uppnå detta måste både studenter och handledare
ta eget ansvar. För dig som student ingår det självklart att du ska
vara aktiv i din egen utbildning när du är på förskolan. Vid slutet
av din sista Vfu-period ger förskolechefen information och tips
inför din legitimering och vad du bör tänka när det är dags för dig
att söka arbete som färdig förskollärare.

Som student hos oss blir du alltid erbjuden:
 utbildade handledare på förskolan
 kontinuerlig handledning av ansvarig handledare samt av hela
arbetslaget
 introduktion för alla studenter på den studiefria dagen
 planeringssamtal vid start av Vfu-period
 utvärderingssamtal/bedömning vid slutet av Vfu-perioden
 kollektiv handledning i samarbete med alla förskolorna i
området. Vid dessa tillfällen samlar vi alla studenter i området.
Informationen hålls av olika pedagoger/handledare. Du får då
möjlighet att se den pedagogiska miljön i de olika förskolorna i
Lillån. Du får då också en fördjupad information om t.ex.
- Inskolning
- Utvecklingssamtal / Föräldrakontakt
- ICDP, vägledande samspel
- Pedagogisk dokumentation / Unikum
- Organisation, ledning och kvalitetsarbete
- Lekarbete
- Specialpedagogiskt arbete i barngrupp
- Uppdraget i flerspråkighet med teckenspråk som grund

Bra att veta
Det finns bra bussförbindelser till alla våra förskolor. Du kan åka
buss nr 5 eller 7. Det finns också bra cykelvägar från city och
andra delar av Örebro.
Du kan äta pedagogisk lunch hos oss tillsammans med barnen till
en kostnad av 20 kr. Det finns annars möjlighet att värma och äta
egen matlåda.
När du kommer till oss är det nödvändigt att du har regnkläder
eller andra lämpliga kläder efter väder och ett par inneskor. Du
lämnar ditt utdrag ur polisens belastningsregister första dagen
(som vi tar en kopia på) och du skriver på en sekretessförbindelse.

