PROFFESIONS
DAGEN 2016
______________________________
NÄR: 17 mars 2106
TID: 8.30 - 12.00
PLATS: HLK:s entréhall, Jönköping University
Den 17 mars kl. 8.30–12.00 är det för första gången dags för Professionsdagen på HLK.
Samtliga lärarstudenter ska delta under denna obligatoriska förmiddag (gäller även dig
som gör VFU denna dag).

VAD ÄR PROFESSIONSDAGEN?
Syftet med professionsdagen är att stärka samverkan mellan lärarutbildningen, dig som student
och våra PO-områden, inklusive fristående verksamheter. Denna dag ger dig en unik möjlighet
att knyta kontakter med framtida arbetsgivare, få inblick i olika skolors och PO-områdens
speciella profilområden samt få möjlighet att jämföra olika kommuners arbetsvillkor.

DAGENS INNEHÅLL
Dagen innehåller tre olika delar: mässan, seminariepass samt VFU-pass.
Mässan
Mässan fungerar som en samlingspunkt under hela dagen där de olika PO-områdena och
fristående verksamheterna bidrar med en monter. Där har du möjlighet att få information från
de olika PO-områdena och även knyta kontakter med deras representanter.
Seminariepass 1 och 2
Under seminariepass 1 och 2 kommer PO-områdena och de fristående verksamheterna
presentera aktuella projekt eller arbetssätt inom sina förskole- och skolverksamheter. Du väljer
fritt två seminariepass som du förväntas delta på. Mer information om hur du går till väga för
att anmäla dig till seminariepassen kommer i ett separat meddelande inom kort.
VFU-pass
På VFU-passet får du möjlighet att träffa representanter från ditt PO-område. Innehållet
bestäms av respektive VFU-samordnare och kan exempelvis beröra VFU-placeringar,
uppföljning av VFU eller samtal om möjliga karriärvägar inom respektive kommun. Förbered
gärna frågor till detta tillfälle.

PROGRAM FÖR DAGEN
08.30 Dagen öppnas med välkomsttal
08.30–12.00 Mässa med deltagande kommuner och andra aktörer
09.15–09.45 Seminariepass 1
10.15–10.45 Seminariepass 2
11.15–12.00 VFU-pass

FRÅGOR?
Har du frågor om dagen? Hör av dig till någon av oss:
Maria Hedström, VFU-koordinator
maria.hedstrom@ju.se
Jesper Dahlquist, utbildningsledare VFU
jesper.dahlquist@ju.se
Fausto Callegari, Utvecklingsledare RUC
fausto.callegari@ju.se

TIPS FÖR DAGEN!
•

Ta gärna med dig ett CV och personligt brev att dela ut till de kontakter du knyter under
dagen.

•

Här kommer några tips på frågor som du kan ställa till kommunerna under
professionsdagen:










Vad är det mest positiva med att arbeta i er verksamhet?
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för en förskollärare/lärare i er verksamhet?
Finns det något särskilt område/ämne som ni satsar extra på, till exempel
utvecklingsprojekt?
Hur ser arbetsvillkoren ut för förskollärare/lärare i er kommun?
Hur är arbetsmiljön när det gäller exempelvis:
o Storlek på barngrupp/klass
o Lokaler och fysisk arbetsmiljö
o Psykosociala miljön
Vilka möjligheter för kompetensutveckling finns hos er?
Hur ser er anställningsprocess ut? Vilken typ av anställning erbjuder ni? Erbjuder ni
mentorsstöd under första anställningsåret?
Hur är löneläget för förskollärare/lärare?
o Finns det andra förmåner för anställda i verksamheten? Vilka?

