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Ansökan om fortsatt deltagande i Högskolan Dalarnas 
utvecklingsverksamhet med partnerskolor/partnerförskolor 

Ansökan ska vara Högskolan Dalarna tillhanda senast den 7 oktober 2019 och skickas till 
swl@du.se. Information om partnerskolor/partnerförskolor finns i texten ”Högskolan Dalarnas 
lärarutbildning söker partnerskolor och partnerförskolor”. 

En komplett ansökan består av följande delar: 

1. Grunddata sökande förskola eller F-6 skola (se nedan)
2. Specificerad ansökan (se nästa sida)

Grunddata sökande förskola ellerF-6 skola 
För-/skolans namn Kommun 

För-/skolans adress 

Antal VFU-utbildade handledare Antal som ska läsa VFU-lärarutbildningen 

Ansvarig förskolechef/rektor Tel nr 

e-post

Skolchef el motsvarande Tel nr 

e-post

……………….......den …………………................ ...................... den …………………………...........

…………………………………..…....................... ................................................................... 
Förskolechef/rektor skolchef el motsvarande 

mailto:swl@du.se
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Specificerad ansökan 
I förordningen om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor (SFS 2014:2) anges ett 
antal villkor för deltagande som vi förbundit oss till. Dessa är bland annat att: 

• Övningsskolornas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och
utvecklingsarbete håller god kvalitet

• Studenterna ges möjlighet att fullgöra VFU:n vid övningsskolor eller övningsförskolor
med olika förutsättningar

• Lärarna på övningsskolan har nödvändig lärar- och handledarutbildning

Vidare måste Högskolan Dalarna kunna ställa sådana krav på medverkande skolor att vi tillsammans 
kan uppnå den kvalitet på utbildningen som vi gör anspråk på i den ansökan som Universitets- och 
högskolerådet (UHR) har beviljat. Er ansökan om att medverka i denna försöksverksamhet ska 
innehålla en redogörelse för följande:  

1. Varför vill ni fortsätta ert deltagande i partnerskoleverksamheten?

2. På vilka sätt har ni lyckats väl i uppdraget som partnerförskola/-skola?

3. Vilka svårigheter eller problem har ni upplevt under er tid som partnerförskola/-skola och
hur har ni hanterat dessa problem?

4. Beskriv kortfattat följande: tillgången till utbildade VFU-lärare, VFU-lärares och skollednings
möjlighet till deltagande på konferenser och möten samt VFU-lärares möjlighet och tid till att
handleda studenterna
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