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Institutionen för de 

humanistiska och 

samhälls-vetenskapliga 

ämnenas didaktik 
(HSD) 
- ämneslärare historia, 

religion 
- ämneslärare geografi, 

samhällskunskap 

- KPU och Kombi 
 

Vid HSD finns VFU-

kursansvariga, VFU-

kurslärare och VFU-

examinatorer. 
 

Vid HSD är även den 

VFU- regions–
koordinator som 

samarbetar med ”region 

Stockholm och region 
sydost” placerad. 

 

Institutionen för 

matematikämnets 

och naturvetenskaps-

ämnenas didaktik  

(MND)  
- grundlärare  4-6 

- ämneslärare  
 Ma-NV 

- KPU 
 
Vid MND finns  

VFU-kursansvariga, 

VFU-kurslärare och 

VFU-examinatorer. 

 

Vid MND  är även 
den VFU- 

regionskoordinator 

som samarbetar 
med ”region nordost” 

placerad. 

 

Barn och  

ungdomsvetenskap-

liga institutionen 

(BUV) 
- förskollärare 
- grundlärare  

fritidshem 

 
Vid BUV finns VFU-

kursansvariga, VFU-

kurslärare och VFU-
examinatorer. 

 

Vid BUV är även den 
VFU-

regionskoordinator 

som samarbetar 
med ”region sydväst” 

placerad. 

 

Studentavdelningen 

På avdelningen finns ett VFU-sekretariat 

som ansvarar för placeringar i samverkande 

kommuner. De ansvarar även för VFU-
portalen. På sekretariatet arbetar:  

- VFU-sekreterare (arbetsledare) och 

- VFU-handläggare 
På avdelningen arbetar även en VFU-

informatör. 

 

Samverkansberedningen 

Samverkansberedningen är ett 

beredande organ till  

Samordningsgruppen. I beredningen 

sitter: 

- prorektor  

- två ledamöter från området för 
humanvetenskap 

- en ledamot från området för natur-

vetenskap 
- två ordinarie ledamöter och två 

ersättare för kommunerna i regionen 

samt  
- två studentrepresentanter 

 

Institutionen för 

språkdidaktik (ISD) 

- grundlärare F-3 

- ämneslärare språk 
 

Vid ISD finns VFU-

kursansvariga, VFU-
kurslärare och VFU-

examinatorer.  

 
Vid ISD är även den 

VFU-

regionskoordinator 

som samarbetar 

med ”region nordväst” 

placerad. 
 

 

Samordnings-

gruppen för  

lärarutbildning 

 

VFU-arbetsgruppen 

VFU-arbetsgruppen är ett kollegium med 

representanter från de samordnings –

institutioner som har program som inkluderar 
VFU (se nedan). I gruppen ingår även VFU-

sekreteraren från Studentavdelningen.  

 

Kommuner 

- en VFU-samordnare/kontaktperson för 

respektive region (se nedan under skolor) 

 

Institutionen för 

pedagogik och 

didaktik  (IPD) 

- yrkeslärare 
 

Vid IPD finns VFU-

kursansvariga, VFU-
kurslärare och VFU-

examinatorer. 

Skolor, indelade i fem regioner: region nordväst, region 

Stockholm, region sydväst, region sydost och region 

nordost 
 


