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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Utbildningsområde Verksamhetsförlagd utbildning 67.0 %
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse:
-diskutera olika teorier gällande ledarskap för lärande i relation till arbete i fritidshem
-visa fördjupad kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och
ledarskap
-visa fördjupad kunskap om skolväsendets organisation och relevanta styrdokument
 
Färdighet och förmåga
- stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och
innehållsrik fritid
-beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den
pedagogiska verksamheten
-observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande
till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare
-visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare
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- i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån styrdokument samt relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga
rättigheterna, barns rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling

Kursens innehåll I kursen behandlas ledarskap i fritidshem i relation till barn, grupp, kollegor, föräldrar och
organisation. Kursen speglar ledarskap ur ett genusperspektiv samt etik- och moralfrågor
förknippade med pedagogiskt ledarskap. I den verksamhetsförlagda utbildningen ligger fokus
på ledarskap i fritidshemmets verksamheter.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning

Förkunskaper 45 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna
45 hp ämne inklusive 15 hp VFU inom det fritidpedagogiska ämnesområdet
22,5 hp Bild eller motsvarande som krävs inom programmet

Examinationsform Moment 0010:Skriftlig uppgift, Seminarier, Individuell muntlig presentation,
Moment 0020:Individuell bedömning av praktiskt lärararbete.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter På moment 0020 sätts något av betygen U. G eller VG.
Vid underkänt betyg på VFU har studenten rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Pedagogiskt ledarskap 7,5 hp Betyg: AF

0020   Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp Betyg: UV


