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Välkommen till Mälardalens högskola och
ämneslärarprogrammet!
Här får du information inför starten på Mälardalens högskola (MDH).
Vi uppmuntrar dig att gå in och ta del av informationen inför programstart.
Här hittar du information om:
1. Första kurs på programmet
2. Begäran om utdrag ur polisens belastningsregister
3. Frågor och svar om VFU
4. För dig med tidigare studier
5. Frågor om programmet
På denna sida hittar du all information du behöver för att komma igång med dina
studier på ett bra sätt https://www.mdh.se/student/ny-student
1. Första kurs på programmet
Den kurs som programmet inleds med heter
Introduktion till svenska språket för ämneslärare 15 hp, kurskoden är SVA048.
Här söker du information om kursens innehåll och kurslitteratur
https://www.mdh.se/utbildning/hitta-utbildningsplan-och-kursplan?
På denna sida kan du hitta schemat för kursen från och med den 9 augusti 2021
https://www.mdh.se/student/schema-och-terminstider
Du anger kurskoden för att söka fram relevant information.
2. Begäran om utdrag ur polisens belastningsregister
Riksdagen har beslutat att alla lärarstudenter som inom utbildningen genomför
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska genomgå en registerkontroll ur polisens
belastningsregister. Beslutet innebär att du måste ordna ett registerutdrag hos
polismyndigheten innan du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning, VFU.
Ansökningsblankett hittar du på polisens webbplats.
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Mälardalens högskola har avtal med övningsskolor i kommunerna Eskilstuna, Köping
och Västerås.
Det betyder att du som student kommer att bli placerad på en övningsskola i någon
av dessa kommuner när du genomför VFU och fältstudier.
3. Frågor och svar om VFU
https://vfu-ukk.mdh.se/Pages/Page.aspx?pageId=1497

4. För dig med tidigare studier
Du som har studier eller yrkesverksamhet sedan tidigare som du bedömer kan
motsvara kurser i programmet har rätt att få pröva om dessa studier kan räknas in i
din examen.
Information om tillgodoräknande.
https://www.mdh.se/student/handbok-under-studietiden/tillgodoraknande

5. Information och studievägledning
Om du har frågor om dina studier är du välkommen att kontakta
studievägledare Ann Hagernäs
E-post: ann.hagernas@mdh.se
Telefon: 016- 15 37 96
Lärarutbildning på Mälardalen högskola
https://www.mdh.se/utbildning/omraden/lararutbildningar

