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Förberedelser inför VFU 

Rektor 
• Deltar i planering och val av handledare 

• Skapar bra förutsättningar för handledare gällande arbetsbelastning 

• Förbereder arbetsplats för VFU-student 

VFU-samordnare 
• Placerar i samråd med rektor studenterna hos lämplig handledare 

• Kontaktar lärosätet för att förmedla kontaktuppgift till handledare 

• Ombesörjer kontakt med SKEBO för hjälp med inackordering för de studenter som 

önskar 

• Deltar på sammankomster som lärosätet kallar till 

• Ordnar en träff med de handledare som ska ta emot studenter 

• Informerar expeditionen om vilka studenter som kommer 

• Beställer nycklar, datoranvändare, lånedator och passerkort till studenten 

o Datoranvändare tillgängliggörs via helpdesk 

o Passerkort tillgängliggörs via internservice 

o (Anderstorpsgymnasiet) Nycklar och lånedator tillgängliggörs via skolans 

expedition 

o (Baldergymnasiet) Nycklar tillgängliggörs via skolans expedition. Dator 

tillgängliggörs via skolans servicetekniker 

Handledare 
• Tar aktivt del av den information som lärosätet publicerar runt VFU 

• Träffar VFU-samordnaren innan VFU-perioden startar 

 



Välkomnande, mottagande och introduktion 

Rektor 
• Träffar studenterna och hälsar välkommen under första VFU-veckan 

• Beslutar om VFU kan genomföras i fall där godkänt utdrag från belastningsregister 

saknas eller när andra hinder uppmärksammas 

VFU-samordnare 

• Håller informationsträff med studenterna under första VFU-veckan där rektor och IT-

pedagog deltar. 

o Information om skolan, dess interna organisation, vision och värdegrund  

o Funktionskontroll av datorer och grundläggande info om digitala verktyg 

o Information om planerade seminarier under praktikperioden 

o Passerkort delas ut om samordnaren inte redan kunnat göra det 

• Meddelar datoranvändare till student och handledare senast första dagen av VFU-n.  

• Tar emot och förvarar VFU-studenternas utdrag från belastningsregister under VFU-

perioden. Meddelar rektor om utdrag ej lämnas in.  

Handledare 
• Möter studenten första VFU-dagen och visar lokaler och arbetsplats 

• Ger studenten möjlighet att kvittera ut nycklar och lånedator 

• Gör ett schema tillsammans med studenten och planerar in samtalstider 

• Planerar tillsammans med studenten moment i kursplanerna som ska behandlas och 

diskutera studentens roll under VFU-perioden 

• Presenterar studenten vid arbetslags- och arbetsplatsträffar 

Student 
• Lämnar utdrag från belastningsregister till samordnare senast vid den första 

informationsträffen 

• Överlämnar bedömningsunderlag från lärosätet till sin handledare  

  



Pågående VFU och dess avslutning 

Rektor 
• Är tillgänglig för dialog med studenterna under VFU-perioden 

VFU-samordnare 
• Förmedlar information från lärosätet till studenter och handledare 

• Hjälper till som problemlösare  

• Ansvarar för seminarieverksamheten under VFU-perioden. Minst två gemensamma 

studentseminarier genomförs utöver introduktionsträffen. 

 

Handledare/student 
• Planerar och genomför i samråd undervisning i enlighet med lärosätets direktiv 

• Ger och tar emot handledning 

• Introducerar och deltar i lärares alla olika arbetsuppgifter till exempel 

arbetsplatsträffar, ämnesträffar, utvecklingssamtal och fortbildningar 

• Deltar i trepartssamtal med lärosätet 

• Använder lärosätets bedömningsunderlag aktivt som därefter skickas in till lärosätet 

av handledaren 

• Vid någon typ av problem under VFU-perioden ta kontakt med i första hand VFU-

samordnaren 

• Studenten deltar i skolhuvudmannens seminarier för lärarstudenter under VFU-

perioden 

• Studenten tar över handledarens hela undervisning då den campusförlagda 

kompetensutvecklingen äger rum i slutet av praktikperioden. 

  



Det systematiska kvalitetsarbetet 

Rektor 
• Utvärderar handledares erfarenheter av VFU tillsammans med samordnaren 

• Leder och fördelar arbetet på sätt som möjliggör utveckling av VFU 

• Skapar möjligheter till fortbildning utifrån behov som visas i samband med VFU 

• Beslutar om årlig uppföljning av denna handlingsplan samt förankrar densamma hos 

handledarna 

 

Samordnare 
• Gör utvärdering med lärarstuderande i slutet av VFU-perioden. 

• Utvärderar handledares erfarenheter av VFU tillsammans med rektor 

• Genomför professionsseminarier, 2st/läsår i samråd med kontaktperson vid 

institutionen. 

• Dokumenterar utfall från utvärderingar och delger rektor relevant information 

• Bereder årlig uppföljning av denna handlingsplan 

Handledare 
• Delger studenten relevanta policydokument för den aktuella skolan 

• Ger studenten insyn i skolans elevvårdsarbete 

• Deltar vid de professionsseminarier som samverkande institution genomför i samråd 

med skolhuvudman 

• Deltar vid campusförlagd kompetensutveckling i slutet av VFU-n 


