SOMMARKURS I INDIEN 2021
Boende
Ni bor i lägenhet i Hyderabad (delat boende). Beroende på vilken standard ni vill ha kostar lägenheten
mellan 2000-3000 kronor för en månad. I det ingår det skollunch och transport till skolan via skolbuss.

Skola/VFU
Ni gör VFU på Silver Oak school. Silver Oak är en stor skola från förskola till gymnasiet. Silver Oak är en
privatskola som finansieras av elevernas skolavgifter. Skolan är en internationell IB School och arbetar
med problembaserat lärande. LiU har ett etablerat samarbete med skolan sedan fler år. Skolan har också
ett beviljat Atlas samarbete med Matteusskolan i Norrköping, vilket gör att ledning och rektor är väl
insatta i det svenska skolsystemet. Se vidare information:
https://www.silveroaks.co.in/home/hyderabad/. Ni är på plats i skolan mellan 8-15.30 varje dag. Ibland
sker också undervisning på lördagarna. Ni får en egen handledare och tillhör ett lärarlag utifrån det
stadium ni undervisar i.

När
Kursen börjar vecka 30 i Hyderabad. VFU under 3 veckor samt 1 introduktionsvecka.
Introduktionsveckan planerar vi tillsammans i samarbete med Nordic Center in India. Men fasta punkter
är b la besök på kommunal skola, kvinnocenter och kulturella sevärdheter.

Hur?
Ni bokar era egna flygbiljetter. Introduktionsveckan medför merkostnader i form av transporter och
eventuella inträden.

Kurs
Kursen är en VFU-kurs där ni ges möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning i indisk skola. VFU
genomförs på liknande sätt som i Sverige. Kursen inleds med introduktion och förberedelse genom ett
par träffar på Campus Norrköping under vårterminen. Dessa tillfällen går att närvara vid via Zoom efter
överenskommelse med kursansvarig. Examination genom rapport och seminarium.
Se kursplan 911G55 https://liu.se/studieinfo/kurs/911g55/st-2020#
Kursansvarig är med de första tio dagarna på resan, dvs håller i introduktionsveckan och är med de
första dagarna av VFU:n.

Praktiskt
Det är varmt väder i Hyderabad i juni/juli. Monsunen kan vara på ingång. Troligtvis inget regn. Klädsel
för skola, middagar och utflykter. Tänk på att lärare förväntas vara snyggt och prydligt klädda i Kenya.
Inte bara axlar eller kjol kortare än knälängd under arbetstid. Skjorta för män och inga skjorts.
Se över ditt vaccinationsskydd.

Visum
Pengar
Indiska rupiees

Internet

Wi-fi i lägenheten, i shoppingmalls och liknande.

Telefon
Helene rekommenderar att du tar med två telefoner, en vanlig och en ”gammal”. Köp kontantkort på plats.

Säkerhet
Normal försiktighet vid resa. Ta med kopior på pass, försäkringskort och telefonnummer för att spärra
bankkort etc. Lämna också kopior på detta hemma hos en anhörig.
Anmäl din utlandsvistelse https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Kontaktperson: Helene Elvstrand, helene.elvstrand@liu.se 011-363355

