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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vi kommer att arbeta för att ytterligare förtäta kursens innehåll och fortsätta lyfta in ny relevant litteratur.
Studenterna har
också uttryckt önskemål om att få träffa en förskolechef samt att få en föreläsning om tystnadsplikten vilket vi
kommer att
beakta införa kommande höst.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.
Många studenter lyfter att det har varit en bra och givande kurs med intressant litteratur och tydlig information kring kursens
genomförande. Särskilt lyfts samverkansdagarna, TAKK och HLR samt internationell gästföreläsare. Det har varit en bra
variation på examinationsuppgifter.
Vissa studenter önskar att redovisningen av den fiktiva förskolan ska bli examinerande. Någon student önskar mer litteratur
inför samverkansdagarna. En student önskar mer praktiskt arbete omkring föräldrasamverkan och utvecklingssamtal. En
annan student önskar grundläggande allergi-utbildning.
Många studenter lyfter fram problem kring teknik när det gäller Box och Adobe Connect framförallt, i samband med
examinationer.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Denna termin har kursen gått på distans vilket har inneburit andra utmaningar än på campus. Till nästa vår ska vi framförallt
försöka se över de tekniska utmaningarna. När det gäller litteratur under samverkansdagarna kommer vi att se över detta. I
övrigt arbetar vi ständigt med att utveckla och förtäta innehållet och ska fundera över hur vi kan arbeta mer praktiskt
omkring tema föräldrasamverkan.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

