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Även om vaccineringen är i full gång och vi  därmed börjar se ljuset i tunneln vad gällande 
denna pandemi kommer även höstens studier påverkas. Gällande vaccineringen räkans 
studenter inte som personal utan ni vaccineras utifrån den allmänna turordningen som råder 
i landet. Då läget ute i landet fortfarande är anspänt vid dags datum ber jag om förståelse för 
detta när ni kommer till era placeringar och har lite tålamod samt flexibilitet inför de 
lösningar era handledare erbjuder er. Förutom detta ber jag er även att följa 
Folkhälsomyndighetens https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ (Länkar till en externa 
sida.)rekommendationer samt kontinuerligt uppdatera er via LTU’s 
hemsida https://www.ltu.se/ltu/Nar-nagot-hant/Coronavirus-Covid-19/Information-for-
studenter-1.196756 (Länkar till en externa sida.). Naturligtvis kommer även jag att hålla er 
informerad om dagsläget. Jag ber er också om förståelse för att pandemin kan komma att 
påverka er VFU och att detta kan ske med kort varsel. Hur och i vilken omfattning kan jag 
som kursansvarig vid dags datum inte säga men vi har en hög beredskap för detta och jag 
och era handledare kommer att stå i kontinuerlig kontakt. Vår- och höstterminen 2020 samt 
vårterminen 2021 har gett oss goda erfarenheter och rutiner samt en hög beredskap för att 
lösa nya situationer som kan uppstå i samband med pandemin så både jag och era handledare 
ser fram emot denna VFU med stor tillförsikt trots det anspända läget.  

I samband med detta vill jag dock understryka det enskilda ansvar vi alla har i dessa 
extraordinära tider. Det är därför av yttersta vikt att både känna till och följa de 
säkerhetsföreskrifter och rutiner som gäller vid era respektive placeringar samt att ni 
vid minsta symptom stannar hemma och INTE befinner er på VFU platsen. Eventuell 
frånvaro pga sjukdom eller sjukdomssymptom kommer att diskuteras individuellt och lösas i 
dialog mellan mig i egenskap av examinator, era handledare samt er själva. Individer som 
själva befinner sig inom någon riskgrupp ansvarar för att meddela detta till handledare och 
kursansvarig för att i samråd se över den aktuella placeringen. 

  

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor nu eller under din VFU.  

  

Varma hälsningar 

/Jenny 
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