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Örnsköldsviks gymnasiums övningsskoleområde  

På kommunens VFU-hemsida finns uppdaterad information till handledare och 

studenter av övningsskolans organisation, dokument och rutiner: 

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

513eb0fa663a1ec39.html 

 

Före VFU: 

• Kommunens VFU-samordnare får beställningar från Umeå universitet via 

valwebben.   

• 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. 

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

praktisk information. 

 

Under VFU: 

• VFU-samordnare möter upp studenten första dagen och visar runt i 

lokalerna, samt presenterar studenten för övrig personal. Arbetsverktyg 

tilldelas student (exempelvis namnbricka, nyckel, kod till lärplattform, 

arbetsplats). Utdrag ur belastningsregistret lämnas in av studenten, 

kopieras och förvaras på respektive enhet. Sekretessblankett skrivs under 

och förvaras på respektive enhet.  

 

https://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/vfuverksamhetsforlagdutbildning/
dokument.4.4c4feec515e441a88a94c673.html 

 

• 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/18.33c9be4516009988d5b185d1/151306781284
4/Samtalsunderlag%20VFU-handledare.pdf 

• VFU-handledare och student har regelbundna lärande samtal om det 

pedagogiska arbetet och lärarrollen under VFU-perioden. I mitten av 

perioden görs en halvtidsbedömning. Till detta avsätts ca 2h/v. 
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• Rektor/förskolechef avsätter tid för ett samtal med studenten/studenterna 

om organisation, mål och utveckling i skolområdet. 

• Studenten ska i samråd med handledare delta i arbetslagträffar och 

ämnesträffar samt i de fall där det är möjligt, utvecklingssamtal. 

• Handledare och student reflekterar var för sig över bedömnings-

underlaget inför trepartssamtalet. 

• Trepartssamtal där kurslärare från lärosätet, handledare och student 

medverkar, genomförs vid VFU3. 

• Studenten bjuds in och förväntas delta i olika lokala 

professionsseminarier, beroende på VFU-period. 

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

funderingar. 

 

 

Efter VFU: 

• Handledare fyller i bedömningsformulär och går igenom bedömningen 

med studenten vid slutet av praktiken. Formuläret skickas in av 

handledaren till respektive kurslärare senast en vecka efter praktikens slut. 

• Handledare och student fyller i kommunens VFU-utvärdering som skickas 

som länk via mejl. 

 

Våra seminarier: 

VFU 1 

• Välkomstmöte med VFU-samordnare. Presentation av skolan, 

information om verksamheten och praktikperiodens upplägg.  

• Avslutningsträff med utvärdering samt diskussion kring praktikperioden 

utifrån frågeställningar som studenterna fått med sig under veckan.  

VFU 3 

• Lärares yrkesetik (LR, LF står för innehåll, VFU-samordnaren bjuder in) 

• 2-3 seminarier med inriktning mot läraryrkets dimensioner. Innehåll 

bestäms i samråd mellan VFU-samordnare, skolledning och studenter.  


