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Riktlinjer 

Lärarutbildningen 
Senast reviderad 24 juni 2019 

ORU 2019/00279 

Vid tveksamhet om fullgjord VFU 

Riktlinjer för stödåtgärder till studenter i samband med VFU 
För kurser inom lärarprogrammen som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) begränsas 
antalet tillfällen för den verksamhetsförlagda utbildningen till två (enligt Högskoleförordningen  
6 kap 21 §). Beslut om begränsning har fattats av respektive fakultetsnämnd (ORU 2018/01721). 
För att göra en sådan begränsning behöver det finnas riktlinjer för stöd till studenterna att 
genomföra VFU. 

Riktlinjer vid tveksamhet om fullgjord verksamhetsförlagd utbildning 
Kursplanen är utgångspunkt för att avgöra om den verksamhetsförlagda utbildningen är fullgjord.  

1. Vid tveksamhet om studenten kommer att fullgöra den verksamhetsförlagda utbildningen 
ska ansvarig VFU-handledare ta upp detta med studenten i ett särskilt samtal. 
Sakförhållandena ska dokumenteras i form av tjänsteanteckning. Studenten ska ta del av 
dokumentationen. Planering med syfte att stödja studenten under den fortsatta  
VFU-perioden utarbetas i samråd mellan studenten och ansvarig VFU-handledare.  

2. Kvarstår fortfarande tveksamhet under pågående verksamhetsförlagd utbildning eller vid 
dess slut ska samverkansområdets VFU-samordnare informeras och delkursansvarig på 
universitet meddelas. Delkursansvarig ansvarar för att studenten och ansvarig  
VFU-handledare kallas till ett samtal på universitetet där sakförhållandena utreds och 
dokumenteras. Studievägledningen vid universitetet informeras och deltar i samtalet om 
behov finns. Delkursansvarig gör tjänsteanteckning.  

3. Efter avslutad VFU meddelar ansvarig VFU-handledare om den verksamhetsförlagda 
utbildningen är fullgjord eller inte. Detta sker via blanketten ”Underlag för bedömning av 
verksamhetsförlagd utbildning, VFU”.  

Riktlinjer för stödåtgärder vid förnyad prövning av verksamhetsförlagd utbildning  
Plan för stödåtgärder inför förnyad VFU-period upprättas av delkursansvarig vid universitetet i 
samråd med berörda. I planen ska följande framgå:  

1. Studenten ges möjlighet att välja antingen den tidigare samverkansskolan1 eller ny 
samverkansskola för förnyad prövning av den verksamhetsförlagda utbildningen.  

2. Utifrån tidigare tjänsteanteckningar upprättar delkursansvarig tillsammans med studenten 
och ansvarig VFU-handledare en skriftlig planering av den verksamhetsförlagda 
utbildningen.  

3. Studenten, ansvarig VFU-handledare och delkursansvarig har vid mitten av den 
verksamhetsförlagda utbildningen ett uppföljande samtal. Studievägledningen vid 
universitetet informeras och deltar i samtalet om behov finns. Delkursansvarig gör 
tjänsteanteckning.  

Förnyat samtal mellan studenten, ansvarig VFU-handledare och delkursansvarig hålls då den 
verksamhetsförlagda utbildningen är avslutad. Information om den slutgiltiga bedömningen sker 
via blanketten ”Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, VFU”. 

                                                             
1 Med samverkansskola avses både övningsskola och EJ övningsskola. 
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