
  
Information om VFU i tjänsten 
     

I de korta lärarprogrammen (KPU, KPF och YRK) kan en student göra VFU i egen tjänst under vissa 
förutsättningar. Följande villkor måste uppfyllas för VFU i egen tjänst: 

- relevant anställning – studenten ska ha en för sin lärarutbildning och blivande 
lärarexamen relevant anställning inom rätt skolform, inom rätt 
verksamhetsområde och ämnen. Skolan ska följa svensk läroplan (skolverkets 
kurser och svensk betygssättning). Undervisningen ska bedrivas på plats (ej 
distansundervisning). Tjänsten ska ha en omfattning på minst 50 %.  

- lokal lärarutbildare – det ska finnas en lokal lärarutbildare på skolan med 
lärarbehörighet för det verksamhetsområde och ämne(n) som studenten är 
antagen till programmet med och som ansvarar för studentens VFU. Helst med 
handledarutbildning.  

- inledande planeringssamtal  - ett inledande planeringssamtal mellan rektor/VFU-
samordnare, student och lokal lärarutbildare ska hållas där studenten ansvarar för 
att kursspecifikt VFU-dokument, VFU-guide och bedömningsunderlag överlämnas.  

- utrymme för uppgifter i tjänsten – studenten ska ha möjlighet att i tjänsten kunna 
genomföra olika didaktiska uppgifter och undersökningar som ingår i 
lärarutbildningen.  

- ansökan ska lämnas in i god tid - senast en vecka innan kursstart (v 2 resp. v 34). 
 

När studenten gör VFU i egen tjänst blir den lokala lärarutbildarens roll lite annorlunda än 
vid en reguljär VFU, eftersom studenten och den lokala lärarutbildaren undervisar olika 
klasser och inte har all undervisning gemensamt. Den lokala lärarutbildaren ska under 
återkommande samtal under VFU-veckorna handleda och stödja studenten med syfte att 
skapa goda förutsättningar för studentens professionsutveckling utifrån lärandemålen för 
respektive VFU-kurs. Det åligger den lokala lärarutbildaren, att under minst tre tillfällen 
och jämnt fördelade per VFU-kurs, observera studentens lektioner och avsätta tid för 
längre strukturerade handledningssamtal i anslutning till dessa. Observationerna ska 
dokumenteras sist i bedömningsunderlaget för respektive VFU-kurs. Samtalen och 
observationerna skapar underlag för bedömningen. 
 
En del av uppföljningsansvaret tas av kursledaren eller annan universitetslärare genom 
uppföljning av uppgifter, VFU-rapporter och andra redovisningar. Under VFU 1 eller VFU 2 
bjuder kursledaren in till ett nätburet trepartssamtal (lokal lärarutbildare, student och 
universitetslärare). VFU-besök kan förekomma.  
 
Mot slutet av varje VFU-period gör den lokala lärarutbildaren en skriftlig bedömning utifrån 
aktuella lärandemål i kursen på samma sätt som i övrig lärarutbildning. 
 
Blankett för ansökan ska fyllas i, scannas och skickas in av rektor. Blanketten kommer att 
finnas tillgänglig på utbildningens lärplattform. 
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