Student i Nynäshamn
I media har Nynäshamn ett relativt dåligt rykte: Dålig kollektivtrafik, alltid förseningar, på tok för
långt in till stan, men trots att Nynäshamn ligger lite avskilt och det tar lite tid att ta sig hit, anser jag
att det är värt att ha sin verksamhets förlagda utbildning i Nynäshamn även fast man inte bor här.
Jag vill ge er tre argument till att välja Nynäshamn som partnerområde
För det första så har varje skola inom kommunen skogen och den vackra naturen precis utanför
klassrummet. Att gå ut i skogen och använda skogen som resurs i undervisningen blir ingen
heldagsutflykt, utan det är bara att gå ut när det passar. Skogen är inte bara en tillgång i
naturorienterade ämnen utan kan användas till samtliga ämnen.
För det andra så finns här underbara handledare som verkligen vill ha studenter, och både
handledare och elever välkomnar en till att vara en del av klassen. Jag tycker det märks ganska tydligt
att Nynäshamns kommuns ledord är frihet att utvecklas då i alla fall de handledare jag haft ger en
ansvar. Jag har fått prova på massor av teorier som jag lärt mig på lärarutbildningen och fått testa
dem i praktiken. Jag har pratat med kurskamrater som har sin VFU i andra partnerområden som
enbart får sitta i ett hörn, samtidigt som eleverna inte känner sig trygga med att dem är där. Jag har
till och med fått vara med på utvecklingssamtal och även fått hålla ett själv. Handledarna tror på sina
studenter och vill ha dem där.
För det tredje så har vi fantastiska basgruppsledare som är engagerade och vill att vi ska få en inblick
i sådana aspekter av lärarprofessionen som inte tas upp inom lärarutbildningen. Alltifrån att träffa
SOC och se hur dem samarbetar med skolan till att få information om olika hjälpmedel det finns att
tillgå för elever med svårigheter. Basgruppsledarna har även olika lärarprofessioner från förskolan
upp till gymnasiet. Detta för att alla studenter ska känna att de får ut något av att vara där. Även fast
jag började lärarutbildningen när det inte var obligatoriskt med basgruppsdagar så har jag varit där
på samtliga under mina sex terminer.
Om du är minsta osäker kring vart du vill göra din VFU, tveka inte på att välj Nynäshamn. Jag har
aldrig ångrat det en sekund.
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