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Vad är roligast med att vara UF-lärare?
Att följa den otroliga resa, både gällande kunskap och
kompetens, som våra elever gör. Då alla elever som
går Handelsprogrammet driver sina UF som ”enmansbolag” blir den resan enkel att följa på individnivå.
Känner du att du utvecklas i ditt arbete som UF-lärare?
Man ställs ständigt inför nya unika utmaningar och
frågeställningar. Jag ogillar att vara ovetande så
eleverna är starkt bidragande till min ständiga
utveckling.
Vilket är ditt roligaste UF-minne?
Vet inte om det finns ETT speciellt minne, men det är något speciellt med de elever
som kan tänka sig att sätta sig ner i stort sett vilken tid som helst i veckan och på
dygnet för att få lite stöttning samt berätta vad de åstadkommit. UF skapar ett otroligt engagemang.
Vilken är den största utvecklingen du kan se hos dina elever? Är det någon
specifik kompetens du ser att eleverna utvecklar under året?
Deras självförtroende och handlingskraft, de flesta inser att det mesta är möjligt. De
blir väldigt bra på att planerna vilket alla vinner på, oavsett vilken väg man väljer att
gå efter gymnasiet. Ska man nämna någon specifik kompetens måste jag säga att
de blir väldigt kommunikativa.
Varför fungerar UF så bra på just handelsprogrammet? Vilka kurser driver ni UF i?
På handelsprogrammet jobbar vi mer som i näringslivet och inte så mycket med traditionella skolscheman.
Vilka kurser driver vi inte UF i? Vi använder UF som material och utgångspunkt i de
flesta kurserna. De finns fler möjligheter än de flesta tror.
Har du några tips till andra lärare för hur man framgångsrikt kan bedriva UF?
Att ha roligt samt att det är processen som är det viktigaste, inte idén eller resultatet. Se möjligheter gällande att jobba program- och ämnesöverskridande.
Något du vill tillägga?
Ta chansen att involvera näringslivet

