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Välkommen att delta som lärledare i Fritidshemspedagogik! 
 
Information till lärledare 
 
Arbete i lärgrupper 
Mellan seminariedagarna/föreläsningarna vid Karlstads universitet arbetar deltagarna på 
egen hand i kommunerna/på den lokala skolan, t ex med att göra iakttagelser i den 
pedagogiska praktiken eller att granska lokala dokument såsom likabehandlingsplaner eller 
redovisningar av kvalitet. Syftet med det är att skapa bryggor mellan det som behandlas 
under seminariedagarna/föreläsningar (teori) och det som äger rum i verksamheterna 
(praktik), och på så vis främja att föresläsningsstoff ”arbetar” i de praktiker där 
fritidshemspersonal är verksamma. Det kommer att finnas ”uppdrag” för deltagarna att 
arbeta med efter respektive föreläsning. Den litteratur som finns angiven vid presentation 
av de olika föreläsningarna är avsedd att vara ett stöd i gruppens lärandeprocesser. 
Lärledarna bjuder in till lärgruppsträffar där deltagarna reflekterar över det de varit med 
om. 
 
Dokumentation 
Lärgruppens arbete ska dokumenteras. Lärledarna ansvarar för att lärgruppsträffarna 
dokumenteras och att det skickas via e-post till övriga lärledare och projektledaren. 
Använd sändlistan och ”Svara alla”! Skriv kommunens och skolans namn i rubriken till 
mejlet. Denna dokumentation omfattar dels en beskrivning av det konkreta arbetet med 
uppdraget/iakttagelsen, dels gruppens reflektioner kring arbetet. Texten ska inte vara 
längre än 500 ord (vilket innebär cirka en A4-sida, enkelt radavstånd). Den ska vara läsbar 
och begriplig för andra som inte har deltagit i gruppens arbete. Texten skickas till övriga 
lärledare och projektledaren senast en vecka innan nästa träff/föreläsning på universitetet. 
 
Lärledaren och lärgruppen diskuterar och kommer överens om huruvida ledaren ska delge 
gruppen vad som äger rum i andra kommuner/på andra skolor inom ramen för 
fortbildningssatsningen, och i så fall hur detta ska gå till; muntligen vid träffar i lärgruppen 
eller att ledaren förmedlar skriftlig dokumentation från andra lärgrupper till den egna 
gruppen, om den så önskar. Deltagarna i lärgruppen har inget krav på sig att följa andra 
gruppers arbeten, men ska ha den möjligheten 
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Lärledarträffar 
 
Vid lärledarträffarna kommer det att ges utrymme för erfarenhetsutbyte, där lärledarna 
delger varandra och diskuterar hur arbetet fortskrider i kommunen/på skolan.   
Samtliga lärledare träffas på Karlstads universitet följande datum under 2016: 
 
 
Onsdag 27 april kl. 13.00-15.00, lokal: 3A524. 
Inger Olsson om föreställningskartor  samt praktiskt arbete 
 
Onsdag 17 augusti kl. 10.00-12.00, lokal: meddelas senare  
Erfarenhetsutbyte 
 
Torsdag 17 november kl. 13.00-15.00, lokal: meddelas senare 
Erfarenhetsutbyte 
 
Datum/tider för lärledarträffar under 2017 bestämmer vi senare 
 
 
Kontakt 
Om det dyker upp frågor under processens gång, är du välkommen att höra av dig.  
 
Frågor av administrativ karaktär, som har med grupper, deltagare och e-postadresser att 
göra besvaras av administratör Helena Larsson helena.larsson@kau.se tel. 054-7001540.  
 
Frågor av mer övergripande karaktär, som handlar om RUCs uppdrag och arbete besvaras 
av Elisabeth Nyberg elisabeth.nyberg@kau.se.  
 
Frågor om sådant som de uppdrag/iakttagelser som deltagarna ska arbeta med mellan 
seminariedagarna/föreläsningarna ställs till projektledare Maria Hjalmarsson 
maria.hjalmarsson@kau.se .  
 
 
Se gärna Fritidshemspedagogik egen hemsida där information uppdateras fortlöpande. 
 
Fritidshemspedagogik seminariedagar 
 
Fritidshemspedagogik startsida  i högerspalten finns en rubrik till lärledare 
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