
Hej, 

Det här informationsbrevet riktar sig till
dig med lite nyttig information om din
andra VFU kurs som sträcker sig mellan
vecka 45 tom vecka 3. 

Några veckor innan din VFU II så
är det bra om du går in i din VFU
portfölj och kontrollerar att dina
uppgifter stämmer.

Har du bytt handledare är det bra om du
bjuder in din nya handledare till
portföljen. Har du problem med detta så
kontaktar du VFU sekretariatet så kan
de hjälpa dig rätt.
 
Du når dem här; VFU sekretariatet»
 
Meddela även kursadministratören på
institutionen om dina ändringar.
 
Du når kursadministratören
här; Kursadministratör VFU»

september 2019     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp, HT19

Antal VFU dagar

VFU II, Verksamhetsförlagd utbildning II, 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 din kontakt, med din handledare. En rekommendation kan vara att
du redan nu kontaktar din handledare ute på din VFU skola och meddelar när du
kommer och bokar en tid för när ni ska träffas för att gå igenom de moment du ska
vara med på/ utföra.
 
Precis som i föregående kurs ska du skriva en Individuell studieplan, en IUP med
bland annat förväntningar och mål för kursen. Utifrån IUP ska du och din handledare
tillsammans utforma en handlingsplan. mer om detta kan du läsa i kursens
studiehandledning.
 
 
   
Du hittar studiehandledning och kan läsa mer om kursen här; VFU II,
Verksamhetsförlagd utbildning»
 
 
Att tänka på är att om du läser helfartsstudier så läser du samtidigt en annan kurs
som har vissa campusförlagda dagar
 
 

Kontrollera uppgifterna i VFU portföljen

Byte av VFU plats? 
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mailto:hanna.licke@edu.su.se
http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=5133&e=[email]&r=[field1]&h=91A9902BEE6213EEF2821B585844C75D
https://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/program/yrkesl%C3%A4rarprogrammet/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu-ii-yrkesl%C3%A4rare-yp21l%C3%A4-7-5-hp-1.235644


Om du redan arbetar som lärare
så har du möjlighet att göra din
VFU 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 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 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 VFU samordnaren i den kommun du är placerad i. Du hittar information om
vem samordnaren är i just din kommun i din VFU porfölj. 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»

Har du en anställning som lärare?

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 eller till och med gjort en VFU kurs 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.

Kontaktuppgifter; 

 
Eva Eliasson, programansvarig; eva.eliasson@edu.su.se», 08-1207 6516
 
 
Hanna Licke Kontaktperson/ administratör VFU Placeringar;
hanna.licke@edu.su.se,» 08-12076371
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Kursen startar och bjud in din handledare till din VFU portföljen
senast
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Kursen slutar
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