Lärarprogrammet 210 hp (3,5 år)
Inriktning: Förskola
Utbildningsstart ht 2008
Umeå universitet
Samlingsort Vilhelmina

Särskild behörighet
Svenska B (alt Svenska som andraspråk B), Engelska A, Samhällskunskap A,
Matematik A, Naturkunskap A

Utbildningsform
Distans helfart
1 fysisk träff i Vilhelmina à 3-5 dagar per månad
Inga campusförlagda träffar är planerade

Ansökan
Sista ansökningsdag 15 april 2008
Ansökan görs med fördel på studera.nu som är Högskoleverkets portal.
OBS! Ansökan är ännu ej öppnad, utan beräknas öppna 080317.

Studiemedel
Högskoleutbildningar är studiemedelsberättigade. Läs mer på CSN:s hemsida
Du kan få tilläggsbidrag om du har barn.

Läsa upp gymnasiebetyg
Du kan läsa upp dina gymnasiebetyg under våren. Ansökan till högskola är senast den
15 april,
men du kan komplettera din ansökan med betyg till den 15 juni.
Du har goda möjligheter att läsa upp den särskilda behörigheten på distans genom
Lapplandsvux.
Ansökningsblankett för Lapplandsvuxkurser med detaljerad information finns under
Blanketter.
Även komvux-kurser är studiemedelsberättigade.

Validering
Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering,
dokumentation
och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur
de förvärvats.

Validering av arbete som barnskötare och andra yrkeserfarenheter sker individuellt.
Valideringen inleds med en egen inventering via ett webbverktyg där du samlar
dina meriter och erfarenheter. Du kompletterar med intyg och betyg.
Lärare vid universitetet kommer att granska och jämföra dina meriter med
undervisningsinnehållet
på Lärarprogrammet.
Du kan på så sätt få tillgodräkna dig högskolepoäng. Valideringen är individuell
och universitetet kan inte på förväg säga hur många högskolepoäng du kan validera.
Du ska from 080315 kunna skriva in dina meriter för validering på www.valiweb.se

Komplettera med examen för grundskolans tidigare år
Du har möjlighet att kompletta din förskollärareexamen genom att fortsätta läsa kurser
under 1/2-1 termin.
Du får då också en examen som lärare för grundskolans tidigare år.
Var dessa kompletteringskurser kommer att förläggas är ej bestämt.

Kursplanering
Termin
Kurskod, Kurs
Ht 2008
Allmänt utbildningsområde 30 hp
6PE032 Det didaktiska uppdraget 15 hp
6PE033 Värdegrund och hållbar utveckling 7,5 hp
6DI000 Kommunikation i didaktisk praktik 7,5 hp

Vt 2009

Ht 2009
Inriktningsstudier 60 hp
6LÄ020 Förskolans och förskoleklassens kultur och uppdrag, 15 hp
6LÄ022 Förskolans pedagogiska verksamhet 15 hp
6LÄ006 Barns tal- och läsinlärning I 7,5 hp
6LÄ026 Förskoleklassens pedagogiska verksamhet, 15 hp
6MN001 Lärande och undervisning i matematik I 7,5 hp

Vt 2010
Specialisering I, 30 hp
(Kurserna ej fastställda)

Ht 2010
Allmänt utbildningsområde, 30 hp
6PE050 Villkor för en didaktisk praktik 15 hp
Tvärvetenskaplig kurs 15 hp

Vt 2011
Specialisering II, 30 hp
(kurserna ej fastställda)

Ht 2011
Allmänt utbildningsområde, 30 hp

6PE024 Didaktisk analys 15 hp
6PE053 Examensarbete 15 hp

Mer information
Länk till Umeå universitet lärarutbildning 210 hp (inriktning bl.a förskola)

Vilhelmina Lärcentrum, 912 81 Vilhelmina, Besöksadress: Skolgatan 12
E-post: larcentrum@vilhelmina.se

