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Ansökan och Huvudmannens godkännande för kursstart Vt19
Uppdragsutbildning för personer som arbetar som lärare/förskollärare i förskoleklass men saknar
behörighetsgivande examen. Kursen är upphandlad av Skolverket och är kostnadsfri.

”Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklassen,
15 högskolepoäng”
Ansökan: öppnar 17 september, Högskolan tillhanda senast 15 oktober, 2018.
Bifoga ansökan: CV/intyg som beskriver din bakgrund och kan kopplas till behörighetskraven.
Den primära målgruppen har förtur till de 30 platser som finns. Om urval måste göras sker
det genom lottning.
Start- och slutdatum: 2019.02.21 – 2019.10.25, vilket ger 25 % kurstakt.
Scannad ansökan skickas till: asa.lundgren@ju.se
Per post: Högskolan för lärande och kommunikation, Åsa Lundgren, Box 1026, 551 11 Jönköping
Huvudmannen intygar att:
- den sökande är anställd av huvudmannen.
- den sökande arbetar som lärare/förskollärare i förskoleklass och tillhör respektive målgrupp.
Sökanden
Efternamn, förnamn

Personnummer

Gatuadress

Postadress

epost

Mobilnr

Huvudman, kommunal eller fristående, ange enhet
Huvudman, namn

Kontaktuppgift

Sökanden tillhör målgrupp

Primär målgrupp, yrkesverksamma i förskoleklass utan behörighetsgivande examen eller
legitimation. Huvudman intygar att sökande tillhör Primär målgrupp.
Ange ev. övrig utbildning:

Sekundär målgrupp, personal anställd i förskoleklass med behörighetsgivande examen.
Huvudman intygar att sökande tillhör Sekundär målgrupp. Bifoga legitimation.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande + titel

På huvudmannens vägnar
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Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer, (15 hp) - Uppdragsutbildning
Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder nu, på uppdrag av Skolverket, utbildningen Språk och
kommunikation samt matematiska resonemang och uttrycksformer (15 hp) för dig som arbetar som
pedagogisk personal i förskoleklass. Kursen är forskningsbaserad och stärker din kompetens att planera,
genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen inom områden språk och kommunikation samt
matematiska uttrycksformer.
För vem: Primär målgrupp för utbildningen är yrkesverksamma i förskoleklass utan behörighetsgivande
examen. Sekundär målgrupp är förskollärare som arbetar i förskoleklass.
Om kursen: Kursen syftar till att höja kvaliteten på undervisning i förskoleklassen. Kursen utgår från
aktuella styrdokument. Kursplan publiceras i september, 2018.
Upplägg: Utbildningen om 15 högskolepoäng består av två delkurser.
- Språk och kommunikation, 7,5 hp.
- Matematiska uttrycksformer, 7,5 hp.
Kursen ges som uppdragsutbildning. Den läses på kvartsfart och har fem campusförlagda träffar med
sammanlagt ca 10 dagar på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Delar av
undervisningen sker genom webbaserad lärplattform PingPong.
Start- och slutdatum: 2019.02.21 – 2019.10.25
Ansökningsperiod: öppnar 17 september, Högskolan tillhanda senast 15 oktober, 2018.
De sökande som tillhör den primära målgruppen har förtur till de 30 platser som finns. Om urval måste
göras sker det genom lottning.
Anmäl dig genom att skicka ifylld blankett till asa.lundgren@ju.se. Bifoga huvudmans underskrift samt
intyg från densamma att du saknar behörighetsgivande examen eller legitimation.
Övrigt: Kursen är kostnadsfri.
Kontakt: Sara Dommartine – Samordnare, Högskolan för lärande och kommunikation, JU
sara.dommartine@ju.se
Skolverkets kursinformation.
https://skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/kurs-for-pedagoger-i-forskoleklass-1.265884

