
Handlingsplan fö r VFU vid Gulla ngets 
ö vningssköleömra de  

Gullängets övningsskoleområde innefattar: 
 

Ängetskolan F-9 

Skärpeskolan F-3 

Kojans förskola (2 avd) 

Skogsgläntans förskola (5 avd) 

Ängsmarkens förskola (8 avd) 

Skärpe förskola (4 avd) 

På vår VFU-hemsida har vi uppdaterad information till handledare och studenter av vår organisation, 

våra dokument och våra rutiner: 

https://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/vfuverksamhetsforlagdutbildning.4.75ce11f

513eb0fa663a1ec39.html 

 

Fö re VFU: 

• Kommunens vfu-samordnare får beställningar från Umeå universitet via valwebb. VFU-samordnare 
placerar student, i samråd med skolledning, utifrån kursmål, önskemål från student och tillgång på 
handledare. 

 

• VFU-samordnare träffar handledarna innan VFU-perioden startar för att tillsammans gå igenom kursmål, 
kursuppgifter och bedömning. Alternativt erbjuds handledarkonferens via länk från UMU. 

 

• Studenten tar i god tid kontakt med sin blivande handledare för mer praktisk information. 

 

• Skolbespisning, arbetslag, barngrupper, klasser och föräldrar informeras. 

Under VFU: Handledaren möter upp studenten första dagen som visas runt i lokalerna 

och presenteras för övrig personal. Nyckel hämtas ut, brottsregister lämnas in av studenten, kopia tas och 

https://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/vfuverksamhetsforlagdutbildning.4.75ce11f513eb0fa663a1ec39.html
https://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/vfuverksamhetsforlagdutbildning.4.75ce11f513eb0fa663a1ec39.html


sätts i pärm som förvaras på respektive enhet, sekretessblankett skrivs under och sätts in i pärm som 
förvaras på respektive enhet. 

 

• Handledare och student planerar tillsammans hur kursens uppgifter ska läggas upp. Samtalsdokument 
för handledare används (praktisk kom ihåg-lista samt förslag på innehåll vid handledarsamtal):  

https://www.ornskoldsvik.se/download/18.33c9be4516009988d5b185d1/1513067812844/Samtalsunderl
ag%20VFU-handledare.pdf 

• VFU-handledare och student för regelbundna lärande samtal om det pedagogiska arbetet och lärarrollen 
under VFU-perioden, till detta avsätts ca 2 h/v. I mitten av perioden görs en halvtidsbedömning.  

 

• Rektor avsätter tid för ett samtal med studenten/studenterna om organisation, mål och utveckling i 
skolområdet. 

 

• Handledare och student reflekterar var för sig över bedömningsunderlaget för att sedan tillsammans 
diskutera slutbedömningen. 

 

• Trepartssamtal genomförs vid de senare vfu-perioderna (VFU 2-4) där kurslärare från lärosätet, 
handledare och student medverkar. 

 

• Studenten bjuds in till olika lokala pedagogiska seminarier, beroende på verksamhet och VFU-period. 

 

• VFU-samordnaren kontaktas om problem skulle uppstå eller vid övriga funderingar. 

 

Efter VFU: 

• Handledare fyller i bedömningsformulär tillsammans med student vid slutsamtal. Dessa skickas sedan in 
av handledaren till respektive kurslärare. 
 

• Handledare och student fyller i kommunens enkät vilken skickas som länk via mejl. 
 

• Resultatet analyseras och följs upp och läggs in i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Va ra seminarier: 

https://www.ornskoldsvik.se/download/18.33c9be4516009988d5b185d1/1513067812844/Samtalsunderlag%20VFU-handledare.pdf
https://www.ornskoldsvik.se/download/18.33c9be4516009988d5b185d1/1513067812844/Samtalsunderlag%20VFU-handledare.pdf


VFU 1 

• Välkomstmöte med rektor och elevhälsa. Presentation av skolområdet med organisation, mål och 
utvecklingsområden. (Rektor för respektive verksamhet inbjuder och ansvarar för innehåll) 
 

• Presentation av Särskola och Träningsskola  

VFU 2 

• Förstelärarseminarier (respektive förstelärare vid enheterna åk F-3, åk 4 - 6 och åk 7 - 9 bjuder in och 
ansvarar för innehåll) 
 

• Förskoleseminarium? (pedagogista fsk, ansvarar för innehåll och bjuder in) 
 

 

• Kommunens likabehandlingspolicy  

VFU 3 och 4 

• Lärares yrkesetik  
 

• SKUABetyg och bedömning 


