
Tidplan
Senast 10 veckor före planerad kursstart kontaktar skola/
kommun institutionen för att komma överens om ett
kurstillfälle: handledarkurs@hsd.su.se
 

Senast 8 veckor före planerad kursstart skickas en komplett
deltagarlista (namn och e-postadresser) till
kursadministrationen: handledarkurs@hsd.su.se
 

Senast 6 veckor före planerad kursstart skapar
kursadministratören ett nytt kurstillfälle och kontaktar
Antagningen. Ansökningsinformation skickas till tilltänkta
sökande.
 

Senast 5 dagar före ansökan stänger får kontaktperson på
skola/kommun information om antalet sökande och de har
bedömts som obehöriga, därefter kan kontaktperson
påminna deltagare om att ansöka och obehöriga sökande att
ladda upp sina meriter. 
 

Senast 2 veckor före kursstart stänger ansökan. Välkomstbrev
med registreringsinformation mailas till antagna
kursdeltagare.
 
 

För få sökande kan innebära att kursen ställs in eller får ett
senare startdatum för att fler ska kunna ansöka.

VFU-handledarkurser
vid Stockholms universitet

handledarkurs@hsd.su.se   www.su.se/hsd/handledarkurs

Institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Information till dig som samordnar en
handledarutbildning i kommun eller på skola
Vi erbjuder grundkurser i VFU-handledning om 7,5 hp samt en
fördjupningskurs om 15 hp. Kurserna ges på avancerad nivå
och kvartsfart med obligatoriska seminarier. I samarbete med
VFU-samordnare anordnas lokalt förlagda kurser på skola eller
i kommun. Kurserna ges även som fristående campusförlagda
kurser.
 

Har du frågor? Kontakta: handledarkurs@hsd.su.se
 
 

Läs mer via www.su.se/hsd/handledarkurser

Villkor vid planering av lokal kurs
• Minst 25 deltagare anmäler sig till kursen
• En kontaktperson vid skola/kommun ansvarar för att vara

en samordnande länk mellan deltagare och universitetet
• Skola/kommun bidrar med ändamålsenlig lokal och

informerar deltagare man hur man hittar dit samt möter
upp kurslärarna när de kommer till lokalen. Lokalen är
utrustad med whiteboard, dator, projektor. Någon ansvarar
för tekniken vid varje kurstillfälle

• Skolan/kommunen ansvarar för att gå igenom
förutsättningarna för att genomföra kursen före
kursstarten (ersättning för kurslitteratur osv)

• Det är önskvärt om skola/kommun erbjuder förtäring vid
varje kurstillfälle, exempelvis kaffe och smörgås

Kursutbud
Vi erbjuder två grundkurser och en fördjupningskurs.
 

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i
lärarutbildningen, 7,5 hp

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i
ämneslärarutbildningen, 7,5 hp
 

Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen, 15 hp
 

Läs mer om kursernas innehåll och förkunskapskrav via
www.su.se/hsd/handledarkurser


