
VFU på LTU 

Introduktion till LU-lärare 



VFU-organisation vid LTU 

• Greta Rova Lindberg – utbildningsledare för 

VFU  

• Kristina Bäck – VFU-handläggare på LTU, 

projektledare för ÖS/ÖFS 

• Eva Kitok – VFU-handläggare för KPU 

• Mona Sandström/Sture Kuusisalo– VFU-

handläggare i Piteå för musikstudenterna 

• Karolina Fällman – VFU-handläggare i Piteå för 

dansstudenterna 

• Camilla Kulluvaara– VFU-ekonom 



Handledarutbildningar 

Handledarutbildning P0037P, 7,5 hp 

• Ht 2015 campus och ortoberoende distans, stängda för 

ansökan 

• Nästa ordinarie kurstillfälle ht 2016 

 

Kompletterande handledarutbildning B0003P 1,5 hp 

• För den som har en äldre handledarutbildning än 

P0037P  (blankett kommer att skickas ut) – planerad till 

lå.16-17 

 

Introduktion till LU-lärare (VFU på LTU) 



VFU-begrepp 

• VFU: Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp) 

• UU-lärare: Universitetsutbildare-din lärare vid LTU 

• LU-lärare: Lokal utbildare - din handledare på VFU 

• VFU-samordnare: samordnar VFU-placeringar  

 

 

LP 01-10 

- Lärarprogram med antagna till och med ht 2010 enstaka 
studenter till och med 2020 

 

LP 11-  

- Lärarprogram med antagna från och med ht 2011 



Lärarprogram H11- 

• Bäst i klassen – en ny lärarutbildning  
 Regeringens proposition 2009/10:89 

 

• Förskollärare, 210 hp 

• Grundlärare åk F-3, 240 hp 

• Grundlärare åk 4-6, 240 hp 

• Ämneslärare åk 7-9, 270 hp 

• Ämneslärare gy, 300 el. 330 hp 

• Kompletterande pedagogisk utbildning  

 (KPU) 90 hp 

 

 



VFU 

• Tre delar i lärarutbildningen LP 11: 

1. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp 

2. Ämnesstudier 60-240 hp  

3. VFU 30 hp 

• Kurser med egna kursplaner, examinator och 

kursledare  

• Trepartssamtal i VFU 1 och 3(4) 

 dokument på hemsidan 

• Introduktionsmöte inför varje VFU 

 



Antagning till lärarutbildningen 

 

Förskollärarstudenter, campus - antas på höstterminen 

Förskollärarstudenter, distans - antas på vårterminen 

Grundlärarutbildningarna F-3 och 4-6, distans från och 

med ht 2015, - antas på höstterminen 

Ämneslärarutbildning Gy, campus - antas på 

höstterminen 

KPU på distans från ht 2013 - antas på höstterminen 

 

Från och med ht 2014 införs skarpa behörighetskrav för 

VFU-kurserna och examensarbetskurserna 

 

 



STUDENTINFORMATION - VFU 

 

VFU-handboken finns på VFU-hemsidan – där finns all information och kontaktuppgifter 

 Skrivs ut och läses av studenten, ta del av denna inför varje VFU!   
 

VFU-placering: 

• Placeras i avtalsområde (Norrbottens län och Skellefteå kommun) 

• Placeras i den kommun som studenten önskat 

• Parvisa placeringar gäller främst i Luleå, Piteå och Boden 

• Ej tillåtet att söka själv! (Utanför avtalsområdet kan student hjälpa till med 
info.) 

• Har studenten barn/nära relation på en skola/förskola är det ej lämpligt att 
placeras där. 

• Särskilda skäl – blankett (sociala skäl, sjukdom – intyg krävs) 

• Placering får EJ ske på egen arbetsplats – opartisk bedömning 

• Studenten ombeds ta kontakt med sin LU-lärare i god tid innan VFU 

 

• Byte av kommun där studenten placerats – inlämnas skriftligen inför 
nästkommande termin som har VFU 
 



VFU-hemsidan 

• Handbok för respektive inriktning  

• Underlag för trepartssamtal  

• Bedömningsunderlag 

• Kursplaner 

• Planeringsunderlaget – dokumentet 

uppdateras  och följer med till efterföljande VFU-

kurser. 

• Studiehandledningar  

• Annan information från UU-lärarna vid LTU 

 



Före, under och efter VFU 

• Introduktionsmöten inför alla VFU-kurser 

 

• Strukturerat trepartssamtal genomförs under första 

och sista VFU:n – underlag finns på VFU-hemsidan 

 

• Praxisseminarium 

VFU-kurserna avslutas med en campusförlagd dag med 

obligatorisk närvaro (innedag).  

Under praxisseminariet examineras VFU-kursuppgifter och 

studenterna ges tillfälle till erfarenhetsutbyte 



 

Underkänd VFU/Om-VFU 

-vid tveksamhet om studentens möjlighet att nå 

 VFU-kursmålen  

 
Om LU-läraren är tveksam till studentens möjlighet att nå 

kursmålen ska dialog om detta ske mellan LU-läraren och 

studenten. LU-läraren ska kontakta UU-läraren för ett 

samtal angående orsaken till tveksamheten. LTU ansvarar 

för att ett samtal enligt, av LTU, utarbetade riktlinjer 

kommer till stånd.  

 

Student som underkänts i VFU-kurs ges tillfälle till en OM-

VFU vid nästa ordinarie VFU-kurstillfälle. 

 

Vid två underkända kurstillfällen i samma VFU-kurs har 

studenten ej rätt att fullfölja utbildningen 



VFU-föreläsningar 

 

• LTU erbjuder verksamheterna VFU-föreläsningar 1-2 

gånger per läsår 

• Olika teman (kom gärna med era önskemål) 

• Information sänds ut till samordnarna för spridning, samt 

annonseras under Nyheter på VFU-hemsidan 

 
Nästa VFU-föreläsning: Om nyanlända och flerspråkiga barn  

 för personal i förskolan och  genomförs  på torsdag 19/11 

 för  personal i grundskolan och  genomförs  på torsdag 3/12   

 

 Föreläsningarna ges i C305 samt via länk  

 Samma tid gäller för båda tillfällena: kl.14-16.30  



Övningsskola 

• Utbildningsdepartementet skickade sommaren 2013 ut 

en remiss till samtliga 29 lärosäten med lärarutbildning i 

Sverige  

• LTU har ansökt och blivit utvald att delta tillsammans 

med huvudmän i regionen 

 – Projekttid: ht 2014-vt 2019 

• Mer information om projektet finns på hemsidan för 

ÖS/ÖFS 

 



 VFU och ÖS/ÖFS 

Försöksprojekt med övningsskolor och övningsförskolor har 

som huvudsyfte att: 

• Genom att upprätta ett nära samarbete mellan 

universitetets lärarutbildare och skolans handledare… 

• …höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de 

blivande lärarnas professionsutveckling 

 

 



VFU-kurser i lärarprogramen vid LTU 

 

 
  

Program 

                                                                      Termin i utbildningen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Förskollärar-

programmet 

campus och 

distans 

 fältstudier 

 

fältstudier        

VFU 1           

7.5 hp 

Treparts-

samtal 

 fältstudier 

 

VFU 2           

7.5 hp  

VFU 3           

7.5 hp  

VFU 4           

7.5 hp 

Treparts-

samtal 

Examens- 

arbete      

30 hp 

        

Grundlärar-

programmet                 

F- år 3 

Skolförlagd 

kursuppgift 

VFU 1           

7.5 hp 

Treparts-

samtal 

VFU 2           

7.5 hp 

   fältstudier 

 

  VFU 3           

15 hp  

Treparts-

samtal 

Examens- 

arbete     

30 hp 

      

Grundlärar-

programmet                 

år 4-6 

Skolförlagd 

kursuppgift 

 

VFU 1           

7.5 hp 

Treparts-

samtal 

VFU 2           

7.5 hp 

   fältstudier 

 

  VFU 3           

15 hp   

Treparts-

samtal 

Examens- 

arbete     

30 hp 

      

Ämneslärar-

programmet                 

gymnasieskolan 

ant. tom 

Ht 2012 

VFU 1           

7.5 hp 

Treparts-

samtal 

   VFU 2           

7.5 hp 

 

    VFU 3           

15 hp   

Treparts-

samtal 

  Examens- 

arbete     

30 hp 

  

Ämneslärar-

programmet                 

gymnasieskolan 

ant. from 

Ht 2013 

Skolförlagd 

kursuppgift 

VFU 1           

7.5 hp 

Treparts-

samtal 

      VFU 2           

7.5 hp 

  VFU 3          

15 hp   

Treparts-

samtal 

Examens- 

arbete     

30 hp 



Utdraget ur belastningsregistret 

Utdrag ur belastningsregistret – inget utdrag - 

ingen VFU 

• Länk på VFU-hemsidan till Rikspolisstyrelsens 

sida – där finns blankett 

• Ca 2 veckors handläggningstid  

• 1 års giltighetstid 

 

Ta en kopia – originalet ska studenten själv behålla  



VFU-dokument 

Planeringsunderlaget – ett levande dokument  

• Ej inför VFU 1 

• Ifylles till första mötet med handledaren (LU) 

• Erfarenheter, kunskaper och förväntningar 

• Dokumentet finns på VFU-hemsidan 

 

Loggbok 

• Reflektioner som stöd för genomförandet av 
examinationsuppgift 

 

Handledningssamtal  

• Enligt planering med LU-läraren 



STUDENTINFORMATION - VFU 

Arbetstider 

• Heltid – följer handledarens (LU:s) arbetsschema  

 

• Studenten anmäler frånvaro till handledaren 
(LU). All frånvaro ska kompletteras.  

 

• Frånvaro mer än 5 dagar vid en VFU– meddela 
VFU-handläggare och kursansvarig - HELA 
VFU:n måste göras om. 

 

• Rektorn/förskolechefen sätter in ersättare om 
handledaren (LU) är sjuk. 

 

 

 

 

 



Sekretess – en lag 

 

Studenter på VFU har tystnadsplikt. Sekretess 

innebär ett förbud att röja uppgifter och är en 

inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. 

De känsliga uppgifter som skolpersonal tar del av i 

sitt elevvårdande skyddas av bestämmelserna i 

sekretesslagen (SekrL). 

 

 



Bedömningsformulär  
 

Första sidan, tentamensomslaget, fylls i av studenten 

OBS! Skrivs ut i färg, enkelsidigt och utan häftklammer 

eller gem för scanning vid LTU.  

•  Skickas efter VFU:n till handläggaren på LTU –  

•  Skall EJ skickas med studenten. 

•  Scannas in vid studenttorget  i slutet av terminen 

– Då underlaget finns på Mitt LTU får studenten ett meddelande 

via sin studentmail. 

  

Ge gärna studenten en kopia. 

 



 

Obs att dokumentet skrivs ut i färg 



VFU i utlandet (VFU 2) 

• För förskollärarstudenter är VFU 2 alt. 3 möjlig att göra utomlands 

för övriga inriktningar är VFU 2 möjlig att göra utomlands 

 

VFU 2 för ämneslärare Gy – möjlig i år 7-9 

Examen ger behörighet till nivån under Gy, studenten måste ange 

önskemål om att få denna möjlighet 

 



Vikariat 

 

Utgör inte handledd VFU och ska kompletteras – 

efter avslutad VFU-period i samrådan mellan LU-

lärare och student. 

 



Frågestund 

 

 


