
Introduktionsveckan ht 2020, 25-28/8-20 – Zoomrummet hittar du via den här länken:  

 https://lu-se.zoom.us/j/65433855536?pwd=WVduK2kvN3JCTjdIOXQxNzdQOE51dz09 

 

25/8 tisd 
11:00- ca 15:00 
 

 
11.00 Välkomna till lärarutbildningen  
 
11.15 Upprop (obligatoriskt för att ni ska behålla er plats på 
utbildningen) och presentation av lärare och personer som 
jobbar inom ämneslärarutbildningens kansli 
 
11.30 Gruppövning i breakout rooms 
 
12.00 Lunch 
 
13.00 Introduktion till ämneslärarutbildningen  
(Utbildningschef Sinikka Neuhaus)  
 
13.30 Ditt universitetsbibliotek – var finns det och vad hittar 
du där? (Bibliotekarie Fredrik Eriksson, UB)  
 
14.30 Introduktion gruppuppgift ”Tema lärare” 
 
Ca 15.00 Slut (men ni kan med fördel gruppvis fortsätta 
planera för gruppuppgiften på egen hand) 
 

26/8 onsd 
kl 10.15-ca 
14.30 
 

10.15 Presentation av dagens schema 
 
10.20 Lärarutbildningens tre ben: ämnestudier, 
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd 
utbildning (praktik, VFU) 
Vad är UVK? Vilka kurser ingår? Funktion i utbildningen? Vilka 
lärare?  
Vad är VFU? Hur gör man?  
Vilka är våra ingångsämnen? 
 
Ca 11.15 Gruppvis fika i breakout rooms  
 
11.30  Allt det där praktiska: checklista student vid LU, 
registrering, lu-kort, etc. Här kan du ställa alla dina frågor! 
(Studieadministratör Karin Hjalmarsson, studievägledare Lotta 
Olsson) 
 
12.00 Lunch 
 
13.00 Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet 
(Henrik Mejborn, specialpedagog)  
 
14:30 ca slut 
 

https://lu-se.zoom.us/j/65433855536?pwd=WVduK2kvN3JCTjdIOXQxNzdQOE51dz09


 
 

27/8 torsd 
kl 9.20-ca 
14:30 
 
(Därefter 
virtuellt 
supportrum till 
kl 17) 
 

9.20 Genomgång av dagens schema 
 
9.30 Föreläsning om Skolkulturer 
(Professor Anders Persson, institutionen för 
utbildningsvetenskap) 
 
10.15 Gemensam fikapaus i breakout rooms 
 
10.30 Att läsa på universitet. Behövs det en särskild 
studieteknik? 
(Ulla Urde, Studieverkstaden ) 
 
12.00 Lunch  
 
13.15 Praktisk information om Verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) 
(Studierektor Glen Helmstad, VFU-koordinator Suzana Ristic) 
 
14.00 Så kan man läsa en del av sin lärarutbildning 
utomlands? 
(Katarina Wingqvist, internationella sekretariatet) 
 
Ca 14.30 Slut 
 
 
Virtuellt supportrum 
Den 27 augusti kl 12-17  arrangerar Lunds universitet ett 
virtuellt supportrum kring höstens digitala moment. Här kan 
du få hjälp med allt från aktivering av studentkonto och 
nedladdning av Zoom-klient till tekniska frågor och frågor om 
studieteknik, pedagogiskt stöd och särskild studievägledning.  
Rummet öppnar redan kl 12 och håller på till kl 17 (det 
krockar alltså delvis med våra introduktionsaktiviteter), men 
det är fullt möjligt för er att ”gå dit” när vi slutar för dagen.  
Länken till detta supportrum kommer här: 
https://lu-se.zoom.us/my/welcome2lu 
 
 

28/8 fredag 
Ca 9.15-11.30 
 
 
 
 
 

 
9.15 Presentation av dagen 
 
9.20-10.30 Ämnespanel. Att börja läsa ett ämne på 
universitetet … hur är det? Vad förväntas av oss? Tänk om jag 
glömt allt jag lärde mig på gymnasiet? 
(Deltagare: representanter för ämnena)  
 
10.30-11.00 Kaffe ämnesvis i dessa zoomrum:  
Engelska (stannar kvar) 

https://lu-se.zoom.us/my/welcome2lu


Svenska som andra språk: https://lu-
se.zoom.us/s/62505339584 
Fysik: https://lu-se.zoom.us/j/65904294507 
Matetmatik: https://lu-se.zoom.us/j/69992304212 
Svenska:  
 
11.00 Lärarfacklig och studentfacklig information  
(Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, HTS och ämnesrådet 
för lärarstudener) 
 
Ca 11.30 Avslutning 

  
31/8 Måndag Ämnesinstitutionerna tar emot studenterna enligt egna 

scheman 
 

 

https://lu-se.zoom.us/s/62505339584
https://lu-se.zoom.us/s/62505339584
https://lu-se.zoom.us/j/65904294507
https://lu-se.zoom.us/j/69992304212

