
Kursmentorn har till uppgift att...
representera verksamheten och delta vid kursernas 
planering, genomförande och uppföljning. Kursmentorn 
kan även ha ansvar för planering, stöd och uppföljning av 
verksamhetsförlagd utbildning. Kursmentorn ingår i ett 
ämnesråd bestående av kursansvariga, studentrepresentant 
och kursmentor. 

SÖK UPPDRAG SOM 
KURSMENTOR 
Genom att Förskollärarutbildningen får nya antagningsorter 
Campus Småland (Västervik, Vimmerby och Hultsfred) söker vi 
två kursmentorer

Vi söker dig som:
•	 är	legitimerad	förskollärare
•	 har	erfarenhet	av,	samt	tankar	och	idéer	om	

pedagogiskt arbete i förskola/förskoleklass
•	 är	intresserad	nya	uppdrag
•	 är	väl	insatt	i	förskolan/förskoleklass	och	dess	

styrdokument
•	 har	lätt	att	samarbeta	mot	ett	givet	mål	
•	 vill	vara	med	och	påverka	förskollärarutbildningen
•	 är	en	engagerad	företrädare	för	verksamheten	i	

förskolan/förskoleklass

Ansökan om att bli kursmentor ska vara oss tillhanda
senast 26 april 2019. 

Ansökan ska innehålla:

•	CV

•	sammanfattning	av	din	utbildning	och	yrkeserfarenhet

•	rekommendationsbrev	från	din	rektor	eller	förskolechef

•	en	motivation	till	varför	du	vill	bli	kursmentor

•	namn	och	kontaktuppgifter	till	dig	och	din	chef

Uppdraget som kursmentor startar under hösten 2019.

Vid	frågor	kontakta	Helene Elvstrand via telefon: 
011-363355 eller via mail: helene.elvstrand@liu.se

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet

Kansliet för utbildningsvetenskap 

Att. Helene Elvstrand

601 74 NORRKÖPING

Uppdraget som fältmentor påbörjas 1 augusti 2015.

Ansökan om att bli fältmentor skall vara oss tillhanda senast 

17 maj 2015.

Ansökan skall innehålla:

•	 CV

•	 brev	där	du	motiverar	varför	du	v
ill	bli	fältmentor

•		 rekommendationsbrev	från
	din	rektor

•	 namn	och	kontaktuppg
ifter	på	dig	och	din

	rektor.

Vid	frågor	kontakta
	programansvarig	utbildning

sledare	

Marianne Jeppson via telefon: 011–36 34 22 

eller via mail: marianne.jeppson@liu.se.

Välkommen med din ansökan!

Sänd din ansökan till:  Linköpings universitet

   KfU

   Att. Marianne Jeppson   

   601 74 NORRKÖPING

Fältmentorn har till uppgift att...

...leda, organisera och ansvara för lärarprogrammens 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i sitt fältområde.

Det innebär bland annat att skapa goda förutsätt-

ningar för lärarstudenter att genomföra sin VFU. Fältme-

ntorn placerar studenter hos lämpliga handledare, men 

arbetar också med att administrera VFU:n. I arbetsupp-

gifterna ingår även samtal med studenter och handledare, 

att delta i träffar kring utbildningen samt att ansvara 

för fältseminarier.

Du är:
• intresserad av lärarutbildningen och 

   väl insatt i handledaruppdraget

• aktiv lärare 

• väl insatt i hur skolan fungerar

• intresserad av att arbeta med VFU-

   verksamheten en dag i veckan 

   (20%) och att ta ansvar för    

   cirka 50 studenters VFU 

   per termin, från förskola till 

   gymnasium

• engagerad och utåtriktad 

• duktig på samtal

• datorvan

SÖK UPPDRAG SOM FÄLTMENTOR

Lärarprogrammen vid Linköpings universiteti fältområde Söderköping

Uppdraget som kursmentor omfattar 15% och arbetet ska förläggas på onsdagar.


