
PLANERING FÖR VFU PÅ EGEN ARBETSPLATS 

Studenter som läser kompletterande lärarutbildning (KPU) har möjlighet 
att ansöka om att genomföra VFU på den skola där studenten arbetar som 
lärare. Studenten får arbeta maximalt 40 procent för att samtidigt kunna 
fullgöra VFU på heltid. För att säkerställa att studenten får kontinuerlig 
handledning ska ansvarig rektor fylla i nedanstående planering för VFU.  

 

ANSVARIG REKTOR FYLLER I NEDANSTÅENDE 

1. Personuppgifter 

Studentens namn Studentens ämne eller ämneskombination 

VFU-handledarens/VFU-handledarnas namn VFU-handledarens/VFU-handledarnas lärarlegitimation, 
ange ämne/ämnen 

VFU-handledarens/VFU-handledarnas telefonnummer VFU-handledarens e-postadress 

2. Beskrivning av hur VFU ska genomföras och när handledning ska ske1 
För att säkerställa en god kvalitet på studentens VFU ska VFU-handledaren:  
− ta del av den aktuella VFU-kursens bedömningsmaterial, uppgifter och kursmål 
− i början av VFU-kursen hjälpa studenten att utforma en studieplan  
− medverka till att studenten får optimala möjligheter att öva sig i yrket  
− vara reflektionspartner  
− observera studentens undervisning och ge feedback på denna  
− utöver den feedback som ges i samband med observerade lektioner även ge studenten 

handledning vid minst två fastställda tillfällen/VFU-vecka  
− aktivt delta vid trepartssamtal med universitetet (vid VFU-besök eller via videolänk) 
− fylla i studentens omdömesblankett för VFU  
 

3. Komplettera ovanstående beskrivning genom att 
a) Ange vilka tillfällen under en normal VFU-vecka som studenten får avsatt tid för planerad 

handledning 

Tillfälle 1 – dag och tid Tillfälle 2 – dag och tid 

Eventuell övrig kommentar 

                                                            
1 Utdrag ur Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning – 2011 års lärarprogram (UTBVET 2018/152)  

 



 
a) Ange antal lektioner (ämne, årskurs och lektionstid) som handledaren, under en normal 

VFU-vecka, kan observera studenten och ge feedback på genomförd undervisning. Ange 
enligt följande exempel: 

Ex: Måndagar svenska åk. 8 kl. 8.15-9.10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  Försäkran och underskrift 

Jag intygar härmed att ovan nämnd student under sin VFU är anställd på maximalt 40 procent 
för att samtidigt kunna fullgöra VFU enligt ovanstående beskrivning. 

________________________________________  _____________________ 
Underskrift ansvarig rektor   Ort och datum 

________________________________________ 
Namnförtydligande 
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