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Handlingsplan för verksamhetsförlagd utbildning för 

lärarstudenter (VFU) 
• Den här handlingsplanen riktar sig till lärarstudenter, handledare, rektorer och VFU-ansvariga 

samordnare på förvaltningsnivå.  

• Den beskriver kvalitet i VFU samt ansvar och uppdrag för att förverkliga kvaliteten. 

• VFU är starten på en professionell relation mellan medarbetare i Skellefteås förskolor och 

skolor och lärarstudenter. 

• Handlingsplanen anger därför förväntningar vi har på varandra, de rutiner som finns och vilka 

dokument som används under VFU:n. 

• En gemensam handlingsplan leder till att VFU:n bli mera likvärdig för lärarstudenterna som 

utbildas på kommunala enheter. 

 

Samverkan 

Skellefteå kommun samverkar med lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet, Umeå universitet 

och en rad andra lärosäten runt om i Sverige. 

Syfte med samverkan är att Skellefteå kommun tillsammans med lärarutbildningar skapar goda 

förutsättningar för att utbilda kvalificerade förskollärare och lärare. Samverkan ska även leda till att 

lärarstudenternas examensarbete baseras på verksamheternas behov samt att färdiga examensarbeten 

presenteras. 

Uppdraget att i samverkan genomföra den verksamhetsförlagda lärarutbildningen syftar även till 

kontinuerlig kompetensutveckling, utveckling i yrket och bidrar till karriärmöjligheter. 

 

Lärarstudents ansvar: 

• Ta kontakt i god tid med din VFU-handledaren och kom överens om tid för planering. 

• Inför denna planering ska du medföra underlag som utgår ifrån kursens förväntade 

studieresultat, uppgifter under VFU:n och egna mål och förväntningar inför VFU. Med 

utgångspunkt i detta underlag ska du och din VFU-handledare tillsammans tydliggöra 

respektive förutsättningar, förväntningar och krav på varandra samt vad VFU-perioden ska 

innehålla. 

• Uppvisa registerutdrag för rektor. 

• Medverka i utvärderingar 

• Våga fråga och ta hjälp! 

 

Handledarens ansvar 

• Välkomnandet är viktigt. Förbered inför att lärarstudenten ska komma. Det kan te x vara att en 

arbetsplats står redo, schema finns, foto och presentation av lärarstudenten mm. 

• Visar hela verksamhetens alla delar och målen med verksamheten. 

• Ansvarar för VFU-periodens yrkesprövande funktion. Förutom att genomföra 

övningsundervisning ska lärarstudenten även auskultera och ta del av förskollärarens/lärarens 

hela uppdrag. Under utbildningens senare delar ska lärarstudenten självständigt, under 

handledning, genomföra undervisning i alla relevanta ämnen eller kunskapsområden och 

utöva ledarskap i olika sammanhang.   

• Dokumenterar antalet övningslektioner och pedagogiska aktiviteter samt innehållet i dessa 

och ansvarar för att insatserna följs upp och utvärderas kontinuerligt tillsammans med 

lärarstudenten.  

• Medverkar med bedömningsunderlag inför universitetslärarens examination.  

• Ansvarar tillsammans med skolhuvudmannen för att under pågående VFU skyndsamt meddela 

kursansvarig institution om lärarstudenter som kan löpa risk att underkännas på grund av 

brister i kunskap, färdigheter eller förhållningssätt. 

• Deltar i trepartssamtal. 
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• Deltar i handledarkonferens som lärosätet bjuder in till antingen på plats eller med hjälp av 

digital teknik. 

• Är tillgänglig i samband med exempelvis ämnesdidaktiska studier, fältstudier och insamling av 

data för examensarbeten. 

 

 Rektors ansvar 
• Utser erfarna, engagerade och legitimerade förskollärare/lärare till VFU-handledare inom det 

verksamhetsområde och ämne där lärarstudenten skall placeras.  

• Utser VFU-ansvarig i verksamheten 

• Träffar lärarstudent i samtal och ger information av ledningen i den verksamhet där 

lärarstudenten placerats om dess organisation, ledning, styrning och verksamhetsinnehåll. Se 

professionsseminarium 1. 

• Träffar lärarstudenten i samtal innan, under eller efter avslutad VFU. 

• Ansvarar för att VFU-handledare får möjlighet att genomgå handledarutbildning anordnad av 

universitet. 

• Är tillgänglig i samband med exempelvis ämnesdidaktiska studier, fältstudier och insamling av 

data för examensarbeten. 

 

Samordnares ansvar 

• Placerar lärarstudenter och träffar dem i pedagogiska samtal. 

• Inbjuder lärarstudenter till professionsseminarier. 

• Stöttar VFU-handledare i deras utbildningsuppdrag. 

• Anordnar utbildning för handledare i samarbete med universiteten. 

• Håller sig á jour med lärarutbildningens intentioner och innehåll. 

• Är insatt i avtalen mellan kommun och universitet. 

• Är kontaktperson mellan kommun och universitet och deltar i samordnarträffar. 

• Orienterar sig mot fler högskolor.  

• Ingår i arbetslag med övriga förstelärare som har detta uppdrag. 

• Ansvarar för systematiskt kvalitetsarbete gällande kvalitet, uppföljning och utveckling av VFU i 

Skellefteå kommun. 

 

Aktuella dokument 

• VFU-avtal UMU 

• VFU-avtal LTU 

• Överenskommelse med fackliga organisationer 

• Ersättningsblankett för VFU-handledare 

• Professionsseminarium 1. 

 

Aktuella länkar 

• Skellefteå kommuns hemsida för VFU 

• Internwebb VFU 

• Interwebb samarbetsyta för VFU-handledare 

Umeå universitet  

• Luleå tekniska universitet 


