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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

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.
Jag vill starta med att säga att det endast är 40 procent svarsfrekvens och att man inte kan uttala sig om de som fyllt i
kursvärdering systematiskt skiljer sig åt från de som inte fyllt i den. Med det sagt så har de flesta som svarat ansett att
delkursernas upplägg har varit till hjälp för att uppnå lärandemålen och att de fått ett professionellt bemötande av lärare och
personal. I tillägg har den övervägande delen rapporterat att de arbetat 40 timmar i veckan. Slutligen så visade
kommentarerna sammanfattningsvis på att några upplevde att examinationsuppgifterna var lite vaga och otydliga men att
andra upplevde dem som relevanta och bra. Vidare att den sista delkursen skulle kunna införlivas i delkursen VFU, att även
de som inte fått sin VFU inom RV skulle kunna göras delaktiga i några aktiviteter som de som hade sin VFU inom RV fick
delta i och att delkursen VFU har varit bra och lärorik.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Se över examinationsuppgifterna samt föra en dialog med studierektorn för VFU på RV om studenter som gör sin VFU
utanför RV kan få delta i några av de aktiviteter som studenter som gör VFU inom RV får ta del av. Det har förhållit sig så att
i mån det varit möjligt har studenter som gör sin VFU utanför RV fått ta del av några av dessa aktiviteter. Men som sagt
angeläget att fortsätta att föra en sådan dialog.

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

