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Anvisningar för lärarbesök på praktikarbetsplats  
 
En gång under praktikkursen skall du organisera ett besök för den lärare du tilldelats som 
handledare från SLU (samma lärare som läser och kommenterar dina tre PM). Besöket är en 
viktig del av din praktikkurs och en värdefull möjlighet för dig och läraren att diskutera inte 
bara vad gjort under din praktik, men även på vilket sätt utbildningen du studerar kopplar 
till de arbetsuppgifter du utför.  
 
Läraren kontaktar dig och bestämmer tid. Besöket beräknas, beroende på vad du planerar 
att visa eller göra under besöket, vara ett par, tre timmar. Ibland kanske vi inleder eller 
avslutar med att äta lunch tillsammans. Eventuella transporter i under besöket ansvarar du 
för. Det kan ibland också vara aktuellt med hämtning och lämning av läraren vid någon 
järnvägsstation eller busshållplats. Detta görs i förekommande fall upp i god tid med 
läraren. Ibland kommer läraren med bil, som kan användas under besöket.  
 
Vid besöket skall läraren få en bild av din arbetsplats och de arbetsuppgifter du 
huvudsakligen arbetat och/eller arbetat med, sammanhang som kollegor och ledning. 
Försök att boka in din handledare på arbetsplatsen (eller någon annan person du 
samarbetat med) denna dag för en träff tillsammans med dig och den besökande läraren. 
Det är absolut inget krav, men om det finns möjlighet för handledarna från arbetsplatsen 
och SLU att hälsa på varandra, är det mycket uppskattat.  
 
Om det är en kommun eller annan offentlig förvaltning du gör din praktik på, är det lämpligt 
med en kort presentation av kommunen/förvaltningen och dess uppgifter för besökande 
läraren. Är det ett företag gäller samma där, en kort presentation av företaget. Sedan kan det 
vara lämpligt att besöka någon eller några av de arbetsplatser som för närvarande är 
aktuella, och som du på något sätt varit involverad i. En bra avrundning av besöket är ett 
samtal mellan dig och läraren, där ni stämmer av hur det gått så här långt och vad du önskar 
få ut av den resterande praktiktiden.  
 
 
Vi ser fram emot att träffa dig där ute!  
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