
VFU UNDER CORONAPANDEMIN 

 
Information gällande VFU VT-22 (uppdaterad 2022-01-12) 
Med anledning av coronapandemins utveckling får vi många frågor om VFU och lämnar därför 
följande information.   
 

 All VFU genomförs som planerats på plats i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om 
inte skolhuvudmannen beslutar något annat. 
 

 Om undervisningen distansanpassas, distansanpassas även VFU:n om inte skolhuvudmannen 
beslutar något annat. 
 

 Om frånvaron under en VFU-period överstiger fem dagar kan ett avsteg från regeln kring 
frånvaro att tillämpas under VT22. Studenten kontaktar handledare och kursledare för en 
individuell bedömning i dialog mellan student, VFU-handledare, kursledare och examinator. 
Studentens frånvaro bedöms individuellt men utgångspunkten är en närvaro som möjliggör 
bedömning och examination av kursens lärandemål. Huvuddelen av VFU-kursen måste dock 
genomföras för att examination mot målen ska kunna ske.  
 

 Fältstudierdagar genomförs som planerat och ställs inte in. 
 

 Om du som student av någon anledning inte kan genomföra VFU gäller följande: 
 

För pågående och kommande VFU-kurser:  
Om du som student tillhör en riskgrupp eller har en anhörig som tillhör en riskgrupp och i dessa 
fall inte vill ta din VFU-plats i anspråk kan du genomföra din VFU vid ett senare tillfälle, vanligtvis 
när kursen ges nästa gång. Du kontaktar då VFU-handläggare Alexandra Lund Cipolla 
alexandra.lund.cipolla@ltu.se En icke påbörjad eller oavslutad VFU-kurs påverkar din behörighet 
till efterföljande VFU-kurser.  

 
I övrigt gäller följande: 

 VFU-kurserna kommer inte att ställa in och flyttas till en annan termin om detta skulle 
förlänga utbildningarna.  

 Om du är sjuk eller har sjukdomssymptom ska du stanna hemma i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 Ni som studenter ska vara symtomfria när ni kommer till skolan eller förskolan, följa riktlinjer 
om en god handhygien och hålla distans. 

 Mer information från Luleå tekniska universitet med anledning av coronaviruset hittar du 
här. 

 Mer information från Folkhälsomyndigheten med anledning av coronaviruset hittar du här. 
 Har du frågor om din VFU med anledning av COVID-19? Kontakta din kursledare eller 

examinator för den aktuella VFU-kursen. 

mailto:alexandra.lund.cipolla@ltu.se
https://www.ltu.se/ltu/Nar-nagot-hant/Coronavirus-Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

