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Är ni en av våra nya partnerförskolor/partnerskolor?
10 september 2018 är sista ansökningsdag för partnerförskolor/partnerskolor omgång 6.
Vill ni vara med? Många ansöker, men bara några blir utvalda!
Att vara partnerförskola/-skola innebär en unik möjlighet att vara med och utbilda nästa generations
lärare och förskollärare. Det innebär också stora utvecklingsmöjligheter för den pedagogiska
verksamheten, med tillgång till ny kunskap om skolutveckling och stor insyn i utbildningen. Som
partnerförskola/-skola blir ni en självklar bas för rekrytering av nya pedagoger till er kommun.
97% av de tillfrågade VFU-lärarna i första omgången partnerverksamhet är positiva eller mycket
positiva till att vara partner/för/skola och över 90% tycker att de personligen utvecklats i hög grad
genom att förskolan eller skolan är partner/för/skola.
”Ett inspirerande och utvecklande
uppdrag både för mig som
förskolechef och mina förskolor.
En av de bästa
kompetensutvecklingsinsatser
man kan få”
Lars-Erik Bång,
förskolechef
i Ludvika kommun

”Förutom den fantastiska möjligheten att få vara med och
utbilda våra framtida kollegor så berikar samverkan med
studenterna och högskolan vår skola redan i nuet. Den
dynamik som uppstår när skolans personal utökas med
VFU- studenterna kan bäst beskrivas som pedagogisk
energiboost. Vår skola blir bättre av att vi är en
partnerskola!”
Sanna Mattsson,
rektor i Falu kommun

Ambitionen är att våra partners ska utveckla ett starkt samarbete med oss på Högskolan Dalarna. Vi
vill att ni är med och påverkar utvecklingen av det samarbetet - samskapande kallar vi det!
Vi har märkt, att de som i god tid börjar förbereda sig inför ansökan, som förankrar idén i
personalgruppen och som tidigt påbörjar utbildningen av VFU-handledare får en mycket bra start på
partnerarbetet. Därför vill vi redan nu uppmana er som funderar på att ansöka till hösten, att starta
diskussionerna i er verksamhet.
Vid frågor, kontakta Sofia Walter, samordnare och verksamhetsutvecklare för
partnerskoleverksamheten: swl@du.se, 023-778958
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