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Tilläggsavtal för utländska lärarstudenter gällande den 
verksamhetsförlagda utbildningen, VFU 

1 Parter 

Parter i detta avtal är kursansvarig institution vid Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå 
universitet, och Umeå kommun. 

2 Avtalets omfattning 

 Utländska studenter omfattas av Lärarhögskolans ordinarie VFU-avtal, dnr xx. Detta 
tilläggsavtal reglerar åtaganden som endast berör utländska studenter. 

 Avtalet avser endast sådan engelsktalande utländsk student som i sitt hemland deltar i 
utbildning som leder till lärarexamen. 

 VFU utgör en del av innehållet i kurser vid Umeå universitet som särskilt riktar sig till 
studenter enligt ovan. Tidsmässig omfattning fastställs i aktuell kursplan. 

 Beroende på students inriktning kan VFU komma att genomföras  i olika 
verksamhetsområden; förskola, förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6, fritidshem, åk 7-9 samt 
gymnasieskola. 

 Studenter kan placeras i par och endast inom ett och samma verksamhetsområde för hela 
VFU-perioden. 

3 Särskilda åtagande för kursansvarig institution 

 Att meddela Lärarhögskolans kansli det preliminära antalet studenter för aktuell kurs 
samt namn på kursansvarig lärare vid institutionen senast två månader innan 
kursstart. 

 Att meddela Lärarhögskolans kansli namn på aktuella studenter samt deras 
årskurs/ämnesinriktning senast en månad innan VFU: n påbörjas. Vid samma 
tidpunkt ska studenternas parsammansättning meddelas. 

 Att informera aktuella utländska lärosäten samt de studerande som antagits till 
aktuella kurser om skyldigheten att, för rektor  i den verksamhet där den studerande  
placerats, kunna uppvisa utdrag ur belastningsregister eller motsvarande. 

 Att utse en universitetslärare med examinationsansvar för VFU. Berörd handledare 
medverkar med muntlig information. 

4 Särskilda åtaganden för Lärarhögskolan 

 Att meddela Umeå kommun det preliminära antalet studenter för aktuell kurs, en 
preliminär fördelning i olika årskurser och ämnesinriktningar, VFU-periodernas 
tidsmässiga placering samt namn på kontaktperson vid kursansvarig institution. Detta ska 
göras senast två månader innan aktuell VFU-period. 

  Att meddela Umeå kommun namn på aktuella studenter samt deras årskurser och 
ämnesinriktningar senast en månad innan aktuell VFU-period.  
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5 Särskilda åtaganden för Umeå kommun 

 Att den lokala handledaren medverkar vid examinationen av studenter genom muntlig 
information till universitetsläraren.  

 Att rektor är skyldig att tillse att studenten uppvisar utdrag ur dokumentation från 
hemlandet som i Sverige motsvaras av Polismyndighetens  belastningsregister. 

6 Ekonomisk ersättning 

Den ekonomiska ersättningen regleras i det ordinarie VFU-avtalet. 

7 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med 1 juli 2019 till och med 30 juni 2024. Uppsägning av avtalet 
ska ske i skriftlig form. 

Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras under avtalsperioden skall nya 
förhandlingar upptas om endera parten så begär. 

Inför nytt avtal ska en gemensam utvärdering ske. Lärarhögskolan ska ta initiativ till detta och 
administrera arbetet. 

8 Tvist 

Vid en eventuell tvist se det ordinarie VFU-avtalet. 


