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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 49

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 83

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vi arbetar ständigt med att utveckla och förtäta innehållet och ska fundera över hur vi kan arbeta mer praktiskt
omkring tema föräldrasamverkan. Studenterna har också uttryckt önskemål om att få träffa en förskolechef.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-03-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Att leda och utveckla förskolans verksamhet, 30 hp (LPGF05)
Kursansvarig: Lovisa Skånfors





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.

De flesta studenter är nöjda med terminen, där såväl föreläsningar, innehåll och litteratur motsvarar förväntningarna: ?
Kursen har varit väl planerad och bra strukturerad med en stark handledning. Its sidan har varit lätthanterlig med att hitta
information. Vi har haft en rolig termin med skratt och god sammanhållning av trevliga lärare?. Studenterna uttrycker
önskemål om att utöka områdena ledarskap, konflikthantering och likabehandling med mer praktiskt arbete kring dessa
områden. Man upplever att samverkansdagarna inte motsvarat förväntningarna, medan föreläsningen om våld i nära
relationer har varit mycket uppskattad. Även barn-HLR har varit ett uppskattat inslag. Det internationella projekt som
genomförts tycker vissa studenter borde ha varit obligatoriskt och mer riktat mot förskolan. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi kommer att se över möjligheterna att utöka t.ex. området konflikthantering samt få till ett inspel av förskolechef.
Samverkansdagarna kommer från och med vt-18 att inte ske tillsammans med socionomerna. Vi avvaktar och ser hur detta
kommer utveckla sig. När det gäller det internationella projektet kommer vi att överväga om det kommer ingå under ht-18.

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


