Inspirationsdag för dig som är VFU-handledare!

INSPIRATIONSDAG
HÖSTEN 2017
Inspirationsdagen sätter dig som är VFU-handledare i fokus! Varmt välkommen till
en inspirationsdag där du som handledare får lyssna till välkända forskare, delta i
workshops och utbyta erfarenheter kring handledaruppdraget.

Inom MDH:s professionsutbildningar har studenterna under långa perioder verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det gäller lärarutbildningen, sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet och
socionomprogrammet. Inom VFU:n spelar de yrkesverksamma handledarna en nyckelroll för att
förbereda studenterna för arbetslivet.
Nu är det dags igen för en ny inspirationsdag för dig som är VFU-handledare. Varmt välkommen att
lyssna till forskare, delta i workshops och utbyta erfarenheter kring handledaruppdraget.

INSPIRATIONSDAGar i SEPTEMBER
Empati - nyckel till samarbete i professionella samtal
Västerås 26 september, klockan 09.00-16.00
Eskilstuna 27 september, klockan 09.00-16.00
Empati är starkt kopplat till vår överlevnad, vårt naturliga sätt att samarbeta med andra, därför har
det en sådan avgörande inverkan när vi samtalar med andra. Det är då lätt att förstå att när man använder empati blir det genast en skillnad i möten. Välkommen till en dag i empatins tecken.
Dagen kommer att ta utgångspunkt från Hilmar Hilmarssons böcker: Samtalet, Hjälpande Samtal och
Empati i professionella möten
Huvudföreläsare är Hilmar Hilmarsson, universitetsadjunkt och Leg. psykolog/leg. psykoterapeut vid Mittuniversitetet

ANMÄLAN OCH KONTAKT

ANMÄLAN OCH KONTAKT
Inspirationsdagen i september riktar sig till VFU-handledare vid övningsförskolor och övningsskolor (lärarutbildningen) samt till VFU-handledare inom sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet och fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola.
Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på fika och lunch. Antalet platser är begränsade!
Anmäl dig här!
Anmäl dig till inspirationsdagen i Västerås, 26 september, klockan 09.00-16.00, via den här länken
Anmäl dig till inspirationdsagen i Eskilstuna, 27 september, klockan 09.00-16.00, via den här länken
Sista anmälningsdag är den 1 september.

För frågor kring lärarutbildningen och övningsskolor:
Jessica Götberg
021-10 16 47
jessica.gotberg@mdh.se
För frågor kring sjuksköterske-, socionomoch fysioterapeutprogrammet:
Anna Stålberg
021-10 13 92
anna.stalberg@mdh.se

FRÅGOR?
KONTAKTA
OSS!

ARRANGÖRER
Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring
skolutveckling, lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap.
Läs mer på: www.mdh.se/mkl, facebook.com/mklmdh
Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa & Välfärd (MKHV) samverkar för att främja hög kvalitet
i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd.
Läs mer på: www.mdh.se/mkhv
MKL och MKHV ingår i Samhällskontraktet. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget
Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.

