
Vårmottagning 2021 
 
Hej och välkomna till Umeå och Umeå Universitet, men framförallt varmt välkommen till 
Förskolelärarnas mottagning våren 2021!  
 
Information om mottagningen  
Det är väldigt speciella tider just nu, därför kommer årets mottagning att se lite annorlunda 
ut. Hela mottagningen kommer ske digitalt, mestadels via programmet Zoom. Zoom används 
även på Universitetet. Länk för att ladda ner det programmet finns längst ner i dokumentet. 
 
TUFF:s mottagning startar lördagen 16/1 2020 kl 12:00 - 14:15 med information och lära 
känna-lekar. På onsdag den 20/1 träffas klockan 18:00 - 21:00 för lite lekar och roligheter. 
Via Facebookgruppen meddelas dag och tid för fler träffar. 
 
På vår Facebooksida “Förskollärare inspark vt21” finns mer information om mottagningen. Vi 
vill skapa en mottagning där alla känner sig trygga och välkomna samt att alla ska kunna 
delta i samtliga aktiviteter. För att hjälpa oss med det får du gärna höra av dig till oss om det 
är något som du vill att vi ska känna till. Det kan till exempel vara någon form av 
funktionsvariation, psykisk ohälsa eller allergier. Tveka inte att höra av dig om du har någon 
fråga eller fundering! 
 
Information om Umepedagogerna och TUFF 
Vi som arrangerar insparken är med i TUFF, som är studentföreningen för de som läser 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskola, fritidshem, åk F-3 eller åk 4–6. TUFF går 
under sektionen Umepedagogerna (UmPe), som är för alla lärare och studie- och 
yrkesvägledare. Umepedagogerna har en alkoholpolicy som vi följer, så inga former av 
alkoholhets under insparken får förekomma.  
 
TUFF har en hemsida med mycket bra information, men finns också på Facebook och 
Instagram:  
 
https://www.tuffumu.se 
https://www.facebook.com/tuffumea/ 
 https://www.instagram.com/tuffumea/ 
 
 
Facebookgrupp – ”Förskollärare inspark vt21” 
Länk till Zoom-träffarna och mer aktuell info om mottagningen kommer att läggas ut här: 
https://www.facebook.com/groups/405252080558288 
Ansök om att gå med så kommer vi att godkänna er så snabbt som möjligt! Gruppen heter: 
Förskollärare inspark vt21. 
 
 
Länk till att ladda ner zoom: https://zoom.us/download 
 
 
 


