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Välkommen till Mälardalens högskola och
förskollärarprogrammet!
Här får du information inför starten på Mälardalens högskola (MDH).
Här hittar du information om:
1. Första kursen på programmet
2. Begäran om utdrag ur polisens belastningsregister
3. Frågor och svar om VFU
4. För dig med tidigare studier
5. Information om studievägledning
6. Linjeföreningen ALF
1. Första kursen på programmet
Den kurs som programmet inleds med heter
OAU259 Förskolans organisation, uppdrag och innehåll, 15 hp
Här söker du information om kursens innehåll och kurslitteratur
https://www.mdh.se/utbildning/hitta-utbildningsplan-och-kursplan?
På denna sida kan du hitta schemat för kursen från och med den 10 augusti 2020
https://www.mdh.se/student/schema-och-terminstider
2. Begäran om utdrag ur polisens belastningsregister
Riksdagen har beslutat att alla lärarstudenter som inom utbildningen genomför
verksamhetsförlag utbildning (VFU) ska genomgå en registerkontroll ur polisens
belastningsregister. Beslutet innebär att du måste ordna ett registerutdrag hos
polismyndigheten innan du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning, VFU.
Ansökningsblankett hittar du på polisens webbplats.
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Mälardalens högskola har avtal med övningsförskolor i kommunerna Eskilstuna,
Västerås, Hallstahammar, Katrineholm, Köping, Sala, Strängnäs, Gnesta, Fagersta,
Norberg och Skinnskatteberg.
Det betyder att du som student kommer att bli placerad på en övningsförskola i
någon av dessa kommuner när du genomför VFU och fältstudier. Detta gäller även
dig som läser programmet på distans.
Du har sammanlagt 20 veckors VFU i programmet som är fördelade på tre perioder.
Termin 1: 5 veckor
Termin 4: 5 veckor
Termin 7: 10 veckor
3. Frågor och svar om VFU
https://vfu-ukk.mdh.se/Pages/Page.aspx?pageId=1497

4. För dig med tidigare studier
Du som har studier eller yrkesverksamhet sedan tidigare som du bedömer kan
motsvara kurser i programmet har rätt att få pröva om dessa studier kan räknas in i
din examen.
Information om tillgodoräknande.
https://www.mdh.se/student/handbok-under-studietiden/tillgodoraknande

5. Information och studievägledning
Om du har frågor om dina studier är du välkommen att kontakta
studievägledare Ann Hagernäs
E-post: ann.hagernas@mdh.se
Telefon: 016- 15 37 96
Lärarutbildning på Mälardalen högskola
https://www.mdh.se/utbildning/omraden/lararutbildningar
6. Linjeföreningen ALF

Hej alla blivande lärare och förskollärare!
Vi i Alla Lärarstuderandes Förening (ALF) vill gratulera dig för att du har blivit antagen till
lärarprogrammet. Nu väntar en spännande och utvecklande resa för dig. ALF är en förening
för dig som vill få ut det mesta av studenttiden. Vi faddrar vill därför personligen välkomna er
under första dagen på högskolan.
Det är mycket information nu innan skolstart och det kommer vara mycket att hålla reda på
den första tiden. För att enkelt kunna nå ut till er och för att ni ska kunna kontakta oss
kommer en Facebook-grupp upp inom kort, den kommer heta HT20 ALF Rookiegrupp
Eskilstuna MDH, som vi gärna vill att alla går med i! Där kommer vi hålla er uppdaterade
om hur rookie-perioden kommer att se ut beroende på hur restriktionerna från myndigheterna
råder.
Men som det ser ut just nu kommer högskolan genomföra en digital introduktion måndagen
den 24/8, och på eftermiddagen kommer vi från faddergruppen att samlas för att ni ska få
träffa era klasskamrater och där ni har möjlighet att ställa frågor till oss i faddergruppen, t.ex.
hur går en tenta till? Vart får man tag i kurslitteratur? Vad händer på fritiden? Vart ligger
biblioteket? Ja allt ni kan tänka er gällande eran kommande tid!
I Facebook-gruppen kommer rookieschemat vara publicerat, under de första två veckorna av
er högskoletid har vi faddrar planerat in en mängd roliga aktiviteter förutsatt att
samhällssituationen tillåter det. Det kommer erbjudas allt mellan spelkvällar och pubrundor
för att ni ska känna er välkomna och lära känna andra studenter. Uppdateringar kommer som
sagt ske kontinuerligt I Facebook-gruppen.
Har ni frågor är ni välkomna att besöka vår hemsida
https://alfmdh.webnode.se/
eller skicka ett mejl till:
fragortillalf@gmail.com,
alfmdh@live.com

Hälsningar ALFs faddrar!

