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Hej! 
 
Du är antagen till kursen Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7.5 hp., (kurskod 

UB311F).  

Kursen ges på 25 % och är förlagd till Vallentuna 

Registrering 

Vi använder webbregistrering för denna kurs, vilket innebär att du registrerar dig själv på kursen 

genom webbregistrering. Du måste ha ett universitetskonto för att kunna göra detta. För att aktivera 

kontot, gå in på https://aktivera.su.se/ 

 

Webbregistreringen är öppen mellan den 10:e augusti och den 15:e september. För att vara säker 

på att få en plats på kursen måste du själv webbregistrera dig. Om du inte webbregistrerar dig eller tar 

kontakt med kursens kursadministratör förlorar du din plats på kursen. 

 

 Logga in på http://mitt.su.se/  

 Om du inte har ett universitetskonto måste du aktivera ett sådant. Gå in på su.se/aktivera och 

följ guiden för att aktivera ditt universitetskonto som du behöver för att få tillgång till 

universitetets alla IT-tjänster. 

 Välj fliken ”Mina studier” 

 Välj ”Kursregistrering” i vänsterspalten 

 Bocka för rutan framför kursen (kurskod UB311F) och klicka på ”Välj”  

 Klicka sedan på knappen ”Registrera”. Registreringen är nu klar. 

Kursstart och kurstillfällen 

Kursstart: 20 september kl.08.45-11.45 på Vallentuna gymnasium, Studiehallen  

 

Övriga Kurstillfällen:  

Onsdag 20 september 

Torsdag 19 oktober 

Onsdag 1 november 

Torsdag 23 november 

Tisdag 12 december 

Fredag 12 januari 

 

Tider:  kl.08.45-11.45  
 

 
Du ingår i Kommungruppen Vallentuna 
Kurslärare: Antonio Rodriguez <antonio.rodriguez@buv.su.se> 

 

Välkommen till kursen  

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i 
förskolan  

(UB311F) VT-17!  

Vallentuna 

https://aktivera.su.se/
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Kursinformation 

Alla kurser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen kurshemsida där du senast 

fyra veckor innan kursstart finner viktig information om kursen såsom schema, kursbeskrivning, 

kursplan inklusive litteraturlista och kontaktpersoner. 

Du kan hitta kurshemsida på www.buv.su.se/UB311F 

 

Vi ser gärna att du har tagit del av dessa kursdokument till det första kurstillfället då kursen 

introduceras och en seminarieplanering görs tillsammans med er studenter.  

Vi startar med att diskutera handledaruppdraget i VFU.  

Inför kursstarten vill vi att du kort skriver ned och tar med dina formulerade (max 5) meningar om: 

” När jag tänker på handledaruppdraget så…… 

 

Varmt välkommen till kursen! 

 

Birgitta Hammarström-Lewenhagen 

Kursansvarig 

Birgitta-hammarstrom-lewenhagen@buv.su.se 

 

Erika Holst 

Administratör 

erika.holst@buv.su.se  

08-120 764 06 
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