
INFORMATIONSBROCHYR

Vidareutbildning av lärare som
saknar lärarexamen (VAL)
 

Information till dig som är ny lärarstudent inom VAL.



Välkommen till VAL!
 

Du är nu antagen till VAL för att läsa kompletterande
studier och uppnå behörighet.
 
VAL är en satsning för verksamma lärare som saknar lärarexamen.
Utbildningen ges normalt på halvfart och får omfatta högst 120
högskolepoäng. För antagna från och med hösten 2014 gäller förordningen
2013:831.

För att antas till VAL krävs bl.a. att du är verksam som lärare på minst
halvtid (50 %) och kan visa en relevant lärartjänst den termin du börjar
studera.

Allmänt om studieplanen:
Ditt förslag till studieplan utgår ifrån den kortaste kompletteringen för en
lärarexamen. Har du specifika frågor om din studieplan är du välkommen att
mejla val@su.se och ange exakt vad du undrar över. Glöm inte att också ange
ditt namn och personnummer.

Inom ska du läsa minst 15 hp per termin. Det betyder att du
läser på 50 % studietakt. Om du önskar läsa fler hp per termin kan du mejla
till oss, så kan vi titta på vilken/vilka kurs/er som skulle vara passande. Plats
på extra kurs/kurser ges i mån av plats.

Beroende på vad du ska läsa ser studieplanerna lite olika ut. Kurser inom den
Utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) eller det Allmänna
utbildningsområdet (AUO) ges på 50 % efter varandra. Andra kurser kan ges
på 25 % studietakt på kvällstid och vissa ämneskurser ges ibland på 100 %
eller vissa specifika veckor eller tider på året. Du kan alltid ta reda på hur det
ser ut för just din kurs om du söker på kursnamn/kurskod på Stockholms
universitets webbsida www.su.se.

De flesta av våra kurser motsvarar ”vanliga” kurser inom lärarprogrammet
men har en särskild kurskod för att markera att de tillhör VAL. Vi
beställer de allra flesta kurser som du ska läsa inom VAL. Undantaget kan
vara någon enstaka kurs som är valfri eller mindre ämneskomplettering. Om
vi inte kan beställa en viss kurs för dig kommer vi att meddela detta i god tid
så att du kan ordna en plats själv.
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Schema, litteratur, kursplan och andra kursspecifika frågor:

Det är kursgivande institution som har all information om schema,
kurslitteratur och annat som berör kursen. Du hittar all kursinformation på
kursens hemsida. Kursinformationen läggs ut några veckor före kursstart.
Institutionen som ger kursen skickar ut kallelse till kurs ca 4 veckor före
kursstart. De flesta institutioner kontaktar dig via din mejladress. Se till att
läsa kusens kursplan som är det juridiska dokumentet som reglerar vad som
gäller om kursens mål, betygskriterierna, m.m. Du kan söka ut schemat för
din kurs genom att skriva in kursens kurskod på schema.su.se

Studieuppehåll:

Normalt beviljas inte studieuppehåll inom VAL-projektet eftersom det är
tidsbegränsat och kurserna läggs ned efter en viss tid. Om du har särskilda
skäl, t ex föräldraledighet eller sjukskrivning, är det möjligt att ansöka om
studieuppehåll för högst en termin i taget. Meddela oss via mejl.

Examen och lärarlegitimation:

Examen kan utgå från olika examensordningar, med olika krav och längd,
beroende på vad som är mest lämpligt för dig. När du har läst de kurser som
krävs för examen ska du själv ansöka om examensbevis via MinaStudier.
Innan du ansöker om examen måste du dock mejla till val@su.se och skriva
att du vill ansöka om examen, så lägger vi in dina tillgodoräkningar i Ladok.
 
Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation. Examen ger en
grundbehörighet som lärare, men beroende på vad examen innehåller kan
ytterligare studier behövas efter examen och efter VAL för att bli behörig i alla
ämnen och årskurser som du undervisar i.

Stöd under studierna:

Som student på Stockholms universitet har du möjlighet att få stöd via t.ex.
Studenthälsovård och Studie- och språkverkstaden. Du kan också få extra stöd
och anpassningar i dina studier om du har en funktionsnedsättning. Mer
information och kontaktuppgifter hittar du på http://www.su.se/utbildning/
studera-med-funktionsnedsättning

Välkomna till VAL,
Maria Netje, Mymsan Gallen Martinsson, Daniela Nordgren och Anna-Karin
Waldau
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VAL vid Stockholms universitet
val@su.se
08-1207 6769 må & to 9-11


