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FÖRORD
Den här informationen vänder sig till studenter inom lärarprogrammen vid 
Uppsala universitet. Syftet är att ge information om den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) som ingår i lärarprogrammens olika kurser.  Vi beskriver även 
organisationen kring VFU och tar upp det som är viktigt för dig som student att 
känna till. Lycka till med din VFU! 

Madelene Malmström
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VFU-koordinator, Blåsenhus 
 
Therese Bolin (Tjl. HT 22) 
vfu@uadm.uu.se 
VFU-handläggare, Blåsenhus

Katarina Werner Hallgren 
katarina.werner-hallgren@uu.se 
VFU-koordinator, Campus Gotland 

Mats Bratteby
mats.bratteby@uu.se
VFU-koordinator, Blåsenhus
 
Maria Pettersson 
vfu@uadm.uu.se 
VFU-handläggare, Blåsenhus 

Camilla Ejerblad 
camilla.ejerblad@uu.se
VFU-koordinator, Blåsenhus

Caroline Reinhammar (HT 22)     
vfu@uadm.uu.se
VFU-handläggare, Blåsenhus 
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Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den mer yrkesinriktade delen 
av din utbildning och består av skolförlagd utbildning i förskola eller  
skola. Introduktionsföreläsningar/seminarier och uppföljning av VFU 
ingår också i en VFU-kurs.

VFU innebär att du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket 
och villkoren för yrket, samtidigt som du får möjlighet att träna och 
utveckla dina färdigheter som lärare. Under den verksamhetsförlagda ut-
bildningen i förskola/skola planerar och genomför du pedagogiska aktiv-
iteter. Du följer aktivt lärares och arbetslagets planering samt deltar i det 
löpande arbete som lärare och arbetslaget ansvarar för. Allt sker under 
handledning av en eller flera VFU-handledare på förskolan/skolan. Under 
VFU-kurserna ska du också inhämta erfarenheter som du kan använda 
under dina teoretiska studier och tvärtom. 

Syftet med VFU är att du ska få en så mångsidig bild av yrket som 
möjligt. Arbetet innebär möten och samarbete med olika personalkate-
gorier. En lärare samarbetar vanligtvis med kollegor i arbetslag och även 
med andra arbetsgrupper, exempelvis elevhälsan.

VAD ÄR VFU?
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VFU INOM LÄRARPROGRAMMEN

Lärarprogrammen 210-330 hp är högskoleutbildningar och samtidigt 
yrkesutbildningar. Utbildningarna präglas av ett nära samarbete mellan 
Uppsala universitet och regionens förskole- och skolverksamhet. För 
studenter på distansutbildningar tecknas, där så är möjligt, VFU-avtal 
med en skola på hemorten.

VFU genomförs till största del vid särskilt utvalda partnerförskolor/ 
partnerskolor. Läs mer om det på sidan 13.

Lärarprogrammen består av kurser inom tre områden. Ämnesstudier, den 
utbildningsvetenskapliga kärnan och VFU. VFU omfattar alltid 30 hp i 
alla lärarprogram och är uppdelad på tre kurser, förutom på den kompri-
merade kompletterande lärarutbildningen (K-KPU), som har två kurser á 
15 hp under en och samma vårtermin.

Den kompletterande lärarutbildningen (KPU) och dess komprimerade 
variant, K-KPU, är ämneslärarutbildningar för studenter som redan har 
ämnesstudier sedan tidigare. I KPU/K-KPU ingår kurser inom den  
utbildningsvetenskapliga kärnan samt VFU. 

VFU i de olika kurserna
För att i så hög grad som möjligt förberedas för det kommande yrkes- 
livet placeras du under din utbildning i den verksamhet som svarar mot 
den examen du planerar och den inriktning du valt. För ämneslärar-
programmet och KPU/K-KPU med inriktning mot gymnasieskolan ska 
därför första VFU-kursen vara förlagd till grundskolans senare år (7-9) 
medan resterande VFU bör vara förlagd till gymnasieskolan. För 
grundlärarprogrammet med inriktning F-3 kan den första eller den andra 
VFU-kursen vara förlagd till förskoleklass. För förskollärarprogrammet 
kan den sista VFU-kursen vara förlagd till förskoleklass.
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VFU-ORGANISATION OCH ANSVAR

VFU-koordinator 
VFU-enheten, UU

Övergripande ansvar för VFU.  
Planerar, leder, informerar och 
samordnar.

VFU-handläggare
VFU-enheten, UU

Grundplacerar studenter i olika 
VFU-kommuner och administrerar 
VFU inkl. resebidrag. Skolplacerar  
distansstudenter.

VFU-ansvariga  
universitetslärare
UU, olika institutioner

Kursledare och examinatorer för 
VFU-kurser på institutionerna.

VFU-samordnare
Kommuner

Kommunanställd som fördelar och 
placerar studenter hos  
VFU-handledare på förskolor/skolor 
inom respektive kommun.

Kontaktlärare
Partnerförskola eller 
partnerskola

Kontaktläraren har ett särskilt ansvar 
för VFU och fältstudier för en eller 
flera partnerförskolor/partnerskolor.

VFU-handledare 
Förskola eller skola

Lärare på kommunal eller fristående 
förskola/skola som handleder  
studenter under VFU.

VFU organiseras och leds av ett nätverk av personer med representanter 
från VFU-enheten, universitetsinstitutioner och kommuner:
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SÅ HÄR GÅR VFU-PLACERINGEN TILL

Lärarutbildningen vid Uppsala universitet samverkar med flera 
kommuner om den verksamhetsförlagda utbildningen. Kortfattat kan 
man säga att det finns två typer av samverkanskommuner: partner-
kommuner och övriga samverkanskommuner.

Partnerkommuner 
Fr.o.m. 2020 fördjupade Uppsala universitet och ett antal kommuner; 
Enköping, Gotland, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Tierp, 
Upplands Väsby, Uppsala, Västerås och Östhammar, sin samverkan om 
VFU. Kommunerna som ingår i det fördjupade samarbetet kallas part-
nerkommuner. I partnerkommunerna finns särskilt utvalda VFU-
platser s.k. partnerförskolor och partnerskolor, där du som student 
genomför din VFU och andra praktiknära inslag inom lärarutbildningen, 
till exempel fältstudiedagar. Under dina studier ges du möjlighet att 
ha en regelbunden kontakt med din partnerförskola/partnerskola, även 
under andra kurser än VFU. I samband med din första VFU kopplas du 
till en partnerförskola eller partnerskola och återkommer vanligtvis till 
samma VFU-plats under hela din utbildning.

Övriga samverkanskommuner 
Uppsala universitet samarbetar även med följande kommuner om VFU; 
Gävle, Heby, Håbo, Norrtälje, Sala, Upplands-Bro och Vallentuna.

Grundplacering i VFU-kommun
Inför din första VFU kopplas du till en av universitetets samverkans-
kommuner för VFU, det blir din grundplacering. Vid grunplacering utgår 
lärarutbildningen från folkbokföringsadress, lärarprogram (och ämne), 
pendlingstid och kommunernas möjlighet att ta emot studenter. 

? Om du har frågor kring din grundplacering ska du kontakta
VFU-handläggare på vfu@uadm.uu.se
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Alla lärarstudenter vid Uppsala universitet, både campus- och distansstu-
denter, ska vara beredda på att pendlingstiden till VFU-platsen kan vara ca 
90 minuter enkel resa (bostadsadress till centralort i kommunen). I undan-
tagsfall kan pendlingstiden bli längre än så. Studenter som läser vid 
Campus Gotland placeras enligt lokala rutiner. Mer information på 
www.uu.se/lararstudent
 
Distansstudenter som läser KPU och KPU med komprimerad studiegång 
(K-KPU) grundplaceras efter andra principer än ovan. Om du bor på pend-
lingsavstånd från någon av universitetens samverkanskommuner grundplac-
eras du vanligtvis där. Bor du långt ifrån samverkanskommunerna strävar 
universitetet efter att ordna VFU-placering i anslutning till hemorten, men 
det är inget som kan garanteras. Uppsala universitet har bland annat ett 
nära samarbete skolkoncernen AcadeMedia, som tar emot distansstudenter 
under VFU. Studenter som bor i utlandet och läser KPU eller K-KPU ska 
räkna med att genomföra VFU i Sverige eftersom det kan vara svårt att hitta 
en lämplig VFU-skola i utlandet. 

Studenter som omfattas av särskilda skäl vid grundplacering
Om du har särskilda skäl som du önskar ska tas i beaktande inför grundplac-
ering ska du anmäla det till VFU-enheten vid lärarutbildningen. Lärarutbi-
ldningen strävar efter att ordna en så lämplig placering som möjligt för de 
studenter som omfattas av särskilda skäl, men kan inte 
garantera placering i en viss kommun. Mer information och blankett för 
anmälan av särskilda skäl finns på www.uu.se/lararstudent

VFU-begäran
VFU-begäran görs via kursens sida i Studium via funktionen “Min VFU”. 
På samma sida ser du vilken grundplacering du tilldelats och vem som 
är din kommunala VFU-samordnare. Din begäran leder till att VFU-
samordnaren placerar dig hos en VFU-handledare på en förskola/skola i din 
VFU-kommun. VFU-handläggare på universitetet placerar distansstudenter 
som inte har grundplacering i något av universitetets samverkanskommun-
er. Det är viktigt att du gör VFU-begäran inom angiven tidsperiod. Om 
begäran görs senare än angivet datum garanteras du inte någon placering. 
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Skolplacering
Inför varje VFU-kurs placeras du hos en VFU-handledare på en förskola/
skola i den kommun där du är grundplacerad. Du återkommer till samma 
VFU-kommun, och oftast till samma förskola/skola. Du kan ha olika 
handledare, eftersom det är bra att möta olika kategorier av lärare.

I Uppsala universitets lärarutbildning är huvudprincipen att en student inte 
kan genomföra sin VFU på den egna arbetsplatsen eller på en förskola/skola 
som studenten har annan personlig anknytning till. Studenter på KPU/
K-KPU kan emellertid ansöka om att genomföra VFU på den egna 
arbetsplatsen under två av programmets VFU-kurser. Mer information och 
blankett för ansökan finns på www.uu.se/lararstudent. 

Utbildningen accepterar bara skolplaceringar som sker genom VFU-
samordnare i de kommuner som Uppsala universitet har avtal med.
Detta gäller även för KPU distansstudenter där VFU-enheten försöker 
teckna lokala avtal i närheten av hemorten.
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VFU-begäran 
 

Inför varje VFU-kurs 
bekräftar du behov av 
skolplacering. Görs via  

Studium. 

Bekräftelse på  
skolplacering 

 

Du kan se din 
skolplacering, namn på 
VFU-handledare och  
VFU-samordnare i  

Studium.

Skolplacering 
 

VFU-samordnaren  
placerar dig hos en 
VFU-handledare i  
din VFU-kommun.

PLACERINGSPROCESSEN
Nedan ser du en sammanfattning av de olika 

stegen i placeringsprocessen. 

Registrering vid  
programstart 

 

Viktigt för att  
du ska få en  

grundplacering.

Grundplacering
i kommun 

 

Görs utifrån program, 
ämne och pendlingstid. 
Hänsyn tas i möjligaste 
mån till folkbokförings-

adress. 

?
Om du har frågor kring din skolplacering ska du kontakta den 
kommunala VFU-samordnaren i den VFU-kommun där du är grund-
placerad. Kontaktuppgifter till din VFU-samordnare finns på kurssidan i 
Studium under Min VFU. Distansstudenter som är placerade utanför 
universitetets samverkanskommuner kontaktar VFU-handläggare på 
vfu@uadm.uu.se
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VFU frånA-Ö
Ansvar. En student som står under handledning kan inte avkrävas 
samma ansvar som utbildad och erfaren personal. I fråga om självständigt 
ansvar i barn- eller elevgrupp är det handledarens bedömning som avgör 
hur stort ansvar du som student får ta. Om du däremot övertar ordinarie 
personals arbetsuppgifter som ersättare och det föreligger anställnings-
liknande förhållanden (t.ex. vikariat) har du samma ansvar för barnen/
eleverna som en ordinarie lärare.  

Avbryta VFU. Om du av någon anledning väljer att avbryta din 
VFU ska du omgående meddela din VFU-handledare samt kursledare 
vid Uppsala universitet. Meddela också VFU-enheten via 
vfu@uadm.uu.se

Byte av VFU-kommun. Om särskilda skäl uppstår under din 
utbildning finns möjlighet att ansöka om byte av VFU-kommun. OBS! 
Anmälan om skäl för byte av VFU-kommun för påföljande termin ska 
göras före den 15 okt (vt) eller före den 15 april (ht). Blankett för 
ansökan om byte finns på www.uu.se/lararstudent. Byte kan endast i 
undantagsfall göras under innevarande termin. Ansökan behandlas av 
en grupp bestående av representant från VFU-enheten och Uppsala 
studentkår.

Fältstudier. Inom vissa teorikurser kommer partnerskolestudenter (ej 
KPU/K-KPU) att genomföra fältstudier på en partnerskola/
partnerförskola. Dessa pratiknära inslag innebär extra tillfällen ute i 
verksamheten utöver VFU.
 
Försäkring. Som student täcks du genom Kammarkollegiet av en 
personskadeförsäkring. Försäkringen gäller under skoltid och under färd 
mellan bostad och VFU-platsen. 
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Personskadeförsäkringen är en olycksfallsförsäkring för dig som är in-
skriven vid ett svenskt universitet eller högskola och studerar i Sverige. 
Med skoltid menas all tid inom universitetets lokaler och område. 
Undantag är dock om du medverkar på någon form av aktivitet ordnad 
av någon annan än ditt universitet. Du är även försäkrad när du genom-
för VFU på en arbetsplats godkänd av universitetet. Försäkringen gäller 
inte under din fritid. 

Försäkringen Student UT gäller vid utlandsstudier. Den ger dels ett 
försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt den generella student-
försäkringen och dels ett reseförsäkringsskydd. Skyddet gäller dygnet 
runt. För mer information: www.uu.se/student/forsakringar 
 
Närvaro. Din närvaro under VFU är obligatorisk. I VFU-kursplanerna 
finns detta inskrivet och i princip betyder det 100 % närvaro på kursen. 
Din insats under en VFU-vecka ska motsvara en normal 40-timmars 
arbetsvecka. 

För studenter med lång resväg där restiden överstiger 90 minuter enkel 
resa, det vill säga tre timmar/dag, kan en timmes restid/dag räknas in i 
de 40 timmarna. Hur restiden ska fördelas under veckan görs upp i sam-
förstånd med VFU-handledaren och skrivs in i studieplanen.
Eftersom VFU innebär heltidsstudier ute på förskola/skola kan du inte 
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läsa en VFU-kurs parallellt med någon annan kurs. För att få läsa en ny 
VFU-kurs krävs att tidigare kurser med VFU är godkända.

Partnerskola/partnerförskola (gäller ej KPU/K-KPU) 
En partnerskola är en förskola eller skola där studenten genomför hu-
vuddelen av sin verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen. Syftet 
med partnerskolor är att förbättra studenternas verksamhetskontakt 
genom hela utbildningen, att minska avståndet mellan skolpraktik och 
campuskurser samt att stärka samverkan mellan universitetet, samarbet-
skommunerna och dess partnerskolor/partnerförskolor.   

Som partnerskolestudent får du en kontinuerlig kontakt med praktiken, 
t.ex. genom fältstudiedagar inom vissa campuskurser, möjlighet att 
besöka partnerskolan mellan dina VFU-perioder samt genom att bli 
inbjuden till praktiknära inslag på partnerskolan/partnerförskolan. För att 
möjliggöra detta kopplas du till en specifik partnerskola/partnerförskola 
och du återkommer i de allra flesta fall till samma förskola/skola under 
dina studier. Mer information om partnerskoleverksamheten hittar du på 
www.uu.se/lararstudent

Problem. Om något inte fungerar eller blir som du tänkt dig under 
din VFU gäller följande: 

1. Prata med VFU-handledaren och försök lösa problemet.
2. Prata med kontaktläraren på förskolan/skolan eller med 
rektor om kontaktlärare saknas.
3. Kontakta VFU-samordnaren i kommunen.
4. VFU-koordinator kontaktas när frågor/problem inte kan lösas av 
ansvariga i VFU-området.
 
Vid behov kan du även kontakta Sektion Lära, se sid 17. Frågor som rör 
innehåll och examination av VFU-kursen tar du upp med kursledaren. 

Registerutdrag. För att få genomföra VFU och fältstudier på 
förskola och skola måste du först ha uppvisat ett utdrag ur polisens 
belastningsregister. Utdraget ska du visa upp för den person som 
kommunen utsett till ansvarig för att kontrollera registerutdrag. 
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Rutinerna skiljer sig mellan avtalskommunerna, och du ska följa de 
rutiner som gäller för den kommun och den förskola/skola där du ska 
genomföra din VFU. Se alltid till att ha ett aktuellt registerutdrag (giltigt 
endast ett år) under din lärarutbildning. Sök i god tid. För mer informa-
tion gå in på www.uu.se/lararstudent

Resebidrag. Enligt rektorsbeslut 2015-04-21 (UFV 2015/418) kan 
studenter som är berättigade till resebidrag för VFU/fältstudier ansöka 
om 75 % av billigaste resekostnaden. Studenter som är beviljade rese-
bidrag för VFU/fältstudier betalar max 750kr per VFU-period för rese-
kostnader. Bidrag erhålles efter genomförd kurs. Blankett för ansökan om 
bidrag finns på www.uu.se/lararstudent. 

Ansökan måste inkomma senast två månader efter avslutad VFU/
fältstudiedag. Observera att kvitton alltid ska bifogas. Utbetalning av 
resebidrag sker vanligtvis några veckor efter att ansökan inkommit.  
 
Följande berättigar inte till resebidrag för VFU/fältstudier:  

- Studenter med VFU/fältstudier inom Uppsala/Visby tätort 
- Studenter som bor på VFU/fältstudieorten
- När VFU-placeringen innebär kortare/billigare resväg än till teoretiska 
studierna på campus  
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Sekretess och tystnadsplikt. Begreppet sekretess innebär i 
lagens mening förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen 
(tystnadsplikt), genom utlämnande av en allmän handling (handlings-
sekretess) eller på något annat sätt. Den som bryter mot sekretess-
bestämmelserna, utan stöd i något undantag, kan bli straffrättsligt 
ansvarig och åtalas enligt brottsbalken för brott mot tystnadsplikten. 
Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. (SFS 2009:400)

Alla som arbetar inom förskola/skola har sekretess. De känsliga uppgifter 
som förskole- och skolpersonal tar del av i sitt elevvårdande arbete 
skyddas av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. 
Tystnadsplikten gäller livet ut och måste följas både på offentliga och 
privata platser. Det innebär att du inte får röja känsliga uppgifter till  
exempel vid resa till och från VFU-platsen, vid samtal i det egna hem-
met eller när du kommer tillbaka till universitetet. Vid uppföljning på 
universitetet, när du ska delge andra studenter dina erfarenheter från 
VFU, ska uppgifterna avidentifieras så att ingen kan peka ut barnet/
eleven, dess anhöriga eller enskilda personer i personalen på förskolan/
skolan. Graden av sekretess skiljer sig mellan olika verksamheter. Det 
är därför viktigt att du tidigt under din utbildning tar reda på vad som 
gäller kring sekretess inom den verksamhet som du är placerad i.   
Sjukdom eller frånvaro. VFU-kurser kräver obligatorisk närvaro. 
Om du blir sjuk eller av andra skäl är frånvarande under din VFU måste 
den tid du varit borta tas igen. VFU-handledaren gör en individuell 
bedömning av hur 1-2 dagars sjukfrånvaro ska tas igen. Vid mer än två 
dagars frånvaro kontaktas kursledaren för samråd. 

Om VFU-handledaren blir sjuk eller av annan anledning är frånvarande 
ska ersättare finnas på förskolan/skolan. VFU-platsen ska ha en plan för 
denna eventuella händelse. Prata med din VFU-handledare redan första 
dagen på din VFU om vem som ska handleda dig utifall att ordinarie 
VFU-handledare blir sjuk.

Studieplan. Det är viktigt att du tillsammans med din VFU-handle-
dare gör en studieplan i början av VFU-kursen. Studieplanen ska visa hur 
arbetet planeras för att du ska nå kursens mål och dina personliga mål 
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med kursen. I studieplanen fastställs dina arbetstider samt tid för auskul-
tation, egna lektioner, handledningssamtal, seminarier och övrigt lärar- 
arbete. Allt inom ramen för en 40-timmarsvecka. Studieplanen revideras 
och kompletteras under hela VFU-kursen. Detaljerad information om 
studieplanen ges vid kursintroduktionen.

Utlands-VFU. Som lärarstudent har du möjlighet att ansöka om 
VFU-placering i utlandet för vissa VFU-kurser. Mer information finns på 
www.uu.se/lararstudent.

VFU-placering på egen arbetsplats. Studenter på KPU/
K-KPU har möjlighet att ansöka om att göra VFU på den egna arbets- 
platsen under två av programmets VFU-kurser. Under din VFU får du 
arbeta maximalt 40 procent som lärare för att samtidigt kunna fullgöra 
VFU på heltid på din arbetsplats. En komplett ansökan ska inkomma 
senast 6 veckor innan kursstart. Mer information och blankett för 
ansökan finns på www.uu.se/lararstudent. 

Vikariat. VFU-kurser kräver obligatorisk närvaro. Du kan därför inte 
vikariera och samtidigt fullgöra din VFU-kurs. Om du vikarierar under 
din VFU räknas det som frånvaro från kursen och vikarierad tid måste 
tas igen, precis som vid sjukdom. Vid vikariat har du samma ansvar för 
barnen/eleverna som en ordinarie lärare. 
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Vill du påverka din studiesituation eller behöver du få stöd? 
Sektion Lära är en del av Uppsala studentkår och bevakar 
din utbildning samt bedriver påverkansarbete i syfte att göra 
pedagogik- och lärarutbildningarna ännu bättre.

Söker du stöd eller information om dina rättigheter?  
Kontakta kårens fakultetssamordnare: klara.froberg@uskar.se.  
Vill du vara med och påverka? Kontakta ordf.lara@uskar.se

Evina Zebili, Wilma Beyer och Can Ismail i Sektion Lära. 
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Bedömning av kunskaper och förmågor som studenten uppvisat under 
VFU är en gemensam angelägenhet för VFU-handledare och lärarutbil-
dare vid Uppsala universitet. Det är alltid de mål som fastställs i kurspla-
nen för respektive kurs som studenterna ska examineras mot. Underlag 
för examination av VFU ska utgå från kursplanen för kursen och utgöras 
av:
•	 bedömning av lärarutbildare från universitetet
•	 bedömningsunderlag från VFU-handledare
•	 VFU-uppgifter/dokumentation
 
Ansvaret för examination av VFU har examinator vid respektive 
universitetsinstitution.

BEDÖMNING OCH EXAMINATION

För att skapa en likvärdig behandling av studenter som underkänns på 
VFU ska nedanstående gemensamt utarbetade rutiner följas. Kursle-
daren/examinatorn för aktuell VFU-kurs kallar studenten till och  
ansvarar för underkännandesamtal enligt nedan: 

•	 Kursledare/examinator eller studierektor bokar tid för under- 
kännandesamtal. 

RUTINER VID UNDERKÄND VFU
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•	 Till samtalet, som kursledaren/examinator och eventuellt studierek-
tor leder, kallas vid behov lärare som besökt studenten under VFU. 
Sektion Lära och VFU-koordinator kan också inbjudas. 

•	 Grunderna för underkännandet delges och skrivs ner i ett samtals- 
protokoll. Utifrån kursmålen klargörs vilka förmågor som är otillräck-
liga och vad studenten behöver utveckla för att uppnå godkänd nivå. 

•	 Studenten informeras vid detta tillfälle om sin rätt till ytterligare en 
examination. 

•	 Utifrån samtalsprotokollet upprättar kursledaren en VFU-studieplan 
för omexamination. Samtalsprotokollet och VFU-studieplan för 
omexamination skickas till VFU-handläggare, så att det finns till-
gängligt inför studentens omexamination. 

•	 Studenten kan boka tid hos studievägledningen för lärarprogrammen 
för ev. vägledning. Boka tid på www.uu.se/lararstudent

För att få läsa en ny kurs som innehåller VFU krävs bland annat att 
tidigare kurser med VFU är godkända. Särskilda krav angående VFU ska 
tydligt framgå av respektive kursplan. Vid risk för underkännande skall 
om möjligt besök göras av lärarutbildare från universitetet. För studenter 
som går distansutbildning kan det vara särskilt svårt att tillgodose detta. 

Vid underkänd VFU har studenten rätt till en förnyad examination. I 
samband med denna examination erbjuds studenten en ny VFU-peri-
od om vanligtvis tre veckor. I vissa fall ska det vara möjligt att förlänga 
VFU-perioden till fyra eller fem veckor, efter beslut från examinator. Om 
studenten även denna gång blir underkänd finns möjlighet att ansöka hos 
Fakultetsnämnden för utbildningsveten- 
skaper om ytterligare ett examinationstillfälle. Ansökan ska göras på  
särskild blankett, se www.uu.se/lararstudent 
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CHECKLISTA FÖR VFU
•	 Registrera dig på kursen. Information finns på www.uu.se/student  

•	 Beställ utdrag ur polisens belastningsregister – skola/barnomsorg 
via polisens webbsida. Utdraget ska visas upp för den person som 
kommunen utsett till ansvarig för att kontrollera utdraget.  

•	 Begär VFU på kursens sida i Studium via fliken “Min VFU”.  

•	 Så snart du ser din VFU-placering via fliken “Min VFU” i Studium ska 
du kontakta din VFU-handledare.  

•	 Om du har särskilda skäl för grundplacering i en specifik kommun 
ska du anmäla dessa skäl till VFU-enheten. Information samt  
blankett för anmälan hittar på www.uu.se/lararstudent 

•	 Anmäl ev. särskilda skäl för byte/grundplacering av VFU-kommun 
terminen innan aktuell VFU senast 15 oktober/15 april.

Frågor? Kontakta VFU-handläggare på vfu@uadm.uu.se

 
VFU inom lärarprogrammen - studentinformation 
Uppsala universitet
Enheten för studievägledning och VFU 
Box 2136, 750 02 Uppsala

Artonde upplagan, HT 2022


