
Hej

Det här informationsbrevet riktar sig till
dig som ska göra din första VFU kurs,
vecka 45 tom vecka 3.
 

För dig som bor utanför
Stockholms län

Bor du utanför Stockholms län så
ansvarar du själv för att hitta en lämplig
plats för din VFU. Om du mot förmodan
inte skulle hitta en lämplig plats så
kontaktar du programansvarig
alternativt kontaktperson för VFU
placeringar på institutionen så kan vi
hjälpa till i sökandet. Vi kan dock inte
garantera en praktikplats till 100% då vi
inte har något avtal med kommuner
utanför Stockholms län. Se
kontaktuppgifter längre ner i brevet.

sep 2019     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp, HT19

Antal VFU dagar
Kursen VFU I, Verksamhetsförlagd utbildning I, omfattar 25 dagar men eftersom det
är vissa skriftliga uppgifter som skall in så är det 22 dagar som du skall göra ute på
din VFU skola. Hur och när dessa dagar ska göras kommer du och din handledare
överrens om vid ditt första besök, med din handledare. 
 
Att tänka på är att om du läser helfartsstudier så läser du samtidigt en annan kurs
som har vissa campusförlagda dagar 
 
 
Du kan läsa mer om din VFU kurs här; VFU I, Yrkeslärarprogrammet»

Din placering
Din VFU placering skiljer sig lite åt beroende på om du bor i Stockholms län eller
utanför, eller redan har en anställning som lärare på skola.

För dig som bor inom Stockholms län;
För dig som bor inom Stockholms län så ansvarar Stockholms universitet och VFU
sekretariatet för din placering på en VFU skola. Du kan alltså inte söka en plats själv
utan du får en plats tilldelad av VFU sekretariatet i god tid före din första kursdag. 
 
När VFU sekretariatet placerar ut så skickar de ut en förfrågan i kommunerna till en
eller flera VFU samordnare som ser över möjligheterna att ta emot just dig som
student.
 
När VFU sekretariatet tittar på placeringar så tar de hänsyn till var du bor och längden
till eventuell VFU plats men man kan få räkna med en maximal enkel resa på 90
minuter om det inte finns någon skola närmare än så.
 
När VFU samordnaren sedan får frågan från VFU sekretariatet om en eventuell
placering så undersöker de vilka skolor som har möjlighet att ta emot studenter, vilka
handledare ute på skolorna som finns tillgängliga och vilken behörighet handledaren
har. När du sedan väl fått en placering så kommer du bli kontaktad av antingen VFU
samordnaren eller handledaren där ni bestämmer en tid för ett första möte.

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=5130&e=[email]&r=[field1]&h=DA0433E5B9E72D083AA82FB0EBB62885
https://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/program/yrkesl%C3%A4rarprogrammet/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu-i-yrkesl%C3%A4rare-yp20l%C3%A4-7-5-hp-1.212886


 
Är du placerad utanför stockholm
behöver du även fylla i en blankett med
alla uppgifter till din VFU skola som skall
vara inlämnad i god tid före din
kursstart dock senast två veckor innan.
Du hittar den här; (Blankett för ifyllnad
utomlän, sista datum för inlämnad
blankett.)
Vissa kommuner kräver specifika VFU
avtal mellan Universitetet och VFU
skola. Om så är fallet så kontakta
kursadministratören så ordnar vi det. Se
kontaktuppgifter nedan

Om du redan arbetar som lärare
så har du möjlighet att ansöka
om att få göra dina VFU dagar
på din arbetsplats.

Dock ska dina dagar ske utanför din
anställning, du kan alltså inte arbeta de
dagar du gör din VFU.
 
I övrigt gäller samma regler som vid
övriga placeringar med en behörig
lärare och ämnesbehörighet som
motsvarar din, det vill säga att
handledaren behöver ha minst en
ämnesbehörighet som är densamma
som din, och du behöver skicka in en
ansökan till oss på
yrkeslärarprogrammet om det. Du hittar
din/ dina ämnesbehörigheter på;
www.antagning.se»
 
I ansökan ska du även bifoga en
handlingsplan över hur din VFU ska gå
till, med tider, moment som skall
utföras, handledningssamtal och så
vidare.
 
 
Du hittar den ansökan här; Ansökan om
VFU i tjänsten»
 
 
 
Du kan läsa mer om VFU placeringar
här; Information om VFU placeringar»
 

För dig som redan har en anställning på skola

Byte av VFU placering
Du har möjlighet att lämna önskemål om byte av VFU plats till nästkommande VFU
period. Du kan alltså inte byta samma termin som du går utan tidigast till
nästkommande termin och det gör du i din vfu portfölj. Sista datum för detta är 15
maj inför höstterminen och 15 november inför vårtermin. har du önskemål om att
byta skola inom samma kommun så vänder du dig i första hand till samordnaren i den
kommun du är placerad i. 

Dock kan man inte garantera att du kan byta plats. Det beror på tillgången på
utbildningar, handledare med rätt ämnesbehörighet med mera.

För att få byta via VFU sekretariatet så krävs det dessutom att du uppfyller vissa
specifika kriterier
 
Du kan läsa mer om det och byten här; Byte av VFU plats»

Ämnesbehörighet

För att du ska kunna bli placerad med en specifik handledare så krävs det att du och

http://www.antagning.se/
https://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.384317.1525331298!/menu/standard/file/Ans%C3%B6kan%20om%20VFU%20i%20tj%C3%A4nsten.pdf
https://www.su.se/lararutbildningar/vfu/student/vfu-placering
https://www.su.se/lararutbildningar/vfu/student/byte-av-vfu-placering


VFU Portföljen är den digitala plattform
som Stockholm universitet använder på
alla sina studenter som är ute på sin
VFU. Portföljen är din länk mellan lärare
på universitetet, handledare på din VFU
plats och dig som student.
 
Portföljen öppnar cirka två veckor innan
kursstart och har du då blivit tilldelad en
plats så ska dina uppgifter finnas där.
Om inte annat så fortsätter VFU
sekretariatet och leta efter en plats tills
man hittar en lämplig.
 
Alla uppgifter som du har under din VFU
kurs ska läggas in i den digitala
plattformen. Denna plattform har både
du och senare din handledare tillgång
till, och det är din uppgift som student
att bjuda in din handledare så fort alla
uppgifter om din VFU plats kommit in i
portföljen. I VFU-portföljen finns all
dokumentation som rör den aktuella
VFU-kursen t.ex kursplan,
handledarbrev och VFU-rapport. Mer
info om hur VFU portföljen fungerar
kommer du få under kursen didaktik i
yrkesutbildning i nära samband med
kursstart av VFU I. Skulle du ha
problem att bjuda in din handledare så
kontaktar du VFU sekretariatet för
vägledning på; vfu@su.se
 
 
Du hittar portföljen här; VFU Portfölj»

handledaren har minst en ämnesbehörighet som är lika. Med ämnesbehörighet så
menar man de ämnesbehörigheter som du blivit antagen med till programmet. Dina
ämnesbehörigheter hittar du i ditt antagningsbesked som du fick när du blev antagen
till programmet. Skulle du ha tappat bort information om din ämnesbehörighet så kan
kontaktpersonen på institutionen hjälpa till med det. Se nedan

För dig som utomlänsstudent är det viktigt att du har koll på dina behörigheter när du
söker plats själv eftersom din plats måste godkännas av VFU ansvarig på ditt program
innan du kan påbörja din VFU. tänk på att din handledare även måste vara behörig
yrkeslärare inom de ämnen han/ hon undervisar i.

Ditt första möte med din handledare
Din VFU inleds med att du noggrant studerar de förväntade studieresultat som ingår i
kursen. Därefter skriver du utifrån dessa ett brev (också kallad IUP= Individuell
utvecklingsplan) till din handledare. I studiehandledingen hittar du mer info om vad
din IUP ska innehålla. 
Vid det första mötet bestämmer du och din handledare hur dina 22 dagar ska se ut,
när du ska vara på plats och vad du ska göra/ vara med på för moment. Utifrån din
skrivna IUP, en så kallad handlingsplan. I första VFU kursen bygger mycket på att
askultera( följa med) men du har även en del uppgifter som skall göras. 
 
Det är ditt ansvar som student att se till att din handledare får rätt information och
material från Universitetet.
 
Även annan info som har med din VFU kurs hittar du här; Info om VFU»
 
 

VFU portfölj

Användbara länkar

https://www.su.se/lararutbildningar/vfu/student/2.19833
https://www.su.se/lararutbildningar/vfu/student


Studiehandledning för allmän inriktning;
Studiehandledning Allmän inriktning»
 
Studiehandledning för Vård och
omsorgsinriktningen; Studiehandledning
Vård och omsorg»
 
I VFU handboken hittar du svar på
många av dina funderingar som både du
och din handledare kan ha; VFU
handbok»
 
Bedömningsunderlagsmaterial som
används och ligger till grund vid samtal,
för din utveckling, under dina VFU
perioder; Från novis till professionell»
 
 
 
 
 

Avbrott/ studieuppehåll från kurs
Om du mot förmodan skulle behöva göra ett avbrott/ hoppa av VFU kursen av någon
anledning, så kan det vara bra att veta att om du frångår din studiegång, vilket du gör
om du gör ett avbrott. Så kan vi inte garantera en VFU plats till 100% en senare
termin. 

När du gör ett avbrott/ avsäger dig en plats på en kurs så betyder det att du
nästkommande termin får plats i mån av plats. Platstillgången nästkommande termin
beror på hur många studenter som läser kursen den terminen samt tillgång på
platser. Även om du blivit placerad innan du gjorde ett avbrott/ uppehåll så innebär
det inte att din plats finns kvar till nästkommande termin.

Det är också mycket viktigt att du meddelar kontaktpersonen eller programansavrig
på ditt program om du inte kommer delta i kursen i god tid före kursstart. Se
kontaktuppgifter nedan.

Datum/ hålltider; 

4

NOV
 

Kurs startar

19

JAN
 

Kurs slutar

Kontaktuppgifter; 

 
Eva Eliasson, programansvarig; eva.eliasson@edu.su.se», 08-1207 6516
 
 
Hanna Licke, Kontaktperson/ administratör; hanna.licke@edu.su.se» 08-16 30 62

 
Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet
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