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VFU-portalen är ett webbaserat verktyg som stödjer arbetet med VFU-placeringar. VFU-portalen används av 
sju lärosäten som bedriver lärarutbildning samt kommunerna i Stockholms län. De medverkande lärosätena 
är: Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska 
högskolan, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet och Södertörns högskola.  
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Lathund för VFU-samordnare i kommun
Den här lathunden är en hjälp för dig som arbetar som VFU-samordnare i kommun. 
I lathunden har vi samlat länkar som leder dig till utförliga instruktioner som finns 
för de olika funktionerna i VFU-portalen. 

VFU-portalen – ett gemensamt verktyg
VFU-portalen är ett gemensamt administrativt verktyg som stödjer arbetet med VFU-placeringar och ersättningar. 
Verktyget används av 26 kommuner och sju lärosäten som alla är en del av samverkansavtalet i Stockholms län sedan 
2012. Totalt omfattas ca 7 500 aktiva lärarstudenter som är VFU-placerade i Stockholms län. 

Hur fungerar VFU-portalen?
• Kommuner och lärosäten delar information om studentens registreringar och placeringar 
• Information om studentens registreringar och kontaktuppgifter hämtas direkt från Ladok, lärosätenas gemensamma 

studieadministrativa verktyg
• Hanterar placeringsförfrågningar 
• Stödjer avstämningsarbetet

Användare i VFU-portalen
I VFU-portalen finns olika roller för kommunanställda. Som VFU-samordnare har du den högsta behörigheten i VFU-
portalen i din kommun. Därmed ansvarar du för att övriga behörigheter till VFU-portalen i din kommun stämmer och är 
aktuella.

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: 
https://serviceportalen.su.se/article/826375

https://serviceportalen.su.se/article/826375
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Inloggning i VFU-portalen
VFU-portalen är ett webbaserat verktyg. Du hittar inloggningssidan på: https://vfu.su.se

Välj att logga in med: 
1. Skolfederation
2. EduID 
3. Gästkonto (upphör 2020-01-01)

Startsidan i VFU-portalen
När du loggar in i VFU-portalen möts du av en startsida (se bild nedan). På startsidan ser du direkt aktuell information 
och vad som är brådskande att åtgärda - det är därför viktigt att kontinuerligt logga in på VFU-portalen.

Brådskande ärenden som visas på startsidan: 

• Preliminära placeringar: Förfrågningar utöver studenter som är placerade i kommunen 

• Oplacerade studenter: Kommunplacerade studenter som ej är placerade på förskola/skola 

• Påminnelser: Kommunplacerade studenter som behöver ny förändrad placering i kommunen till nästa termin

OBS! Kom ihåg att ta bort åtgärdade påminnelser 
genom att klicka på krysset till höger om påminnelsen.

https://vfu.su.se
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Årscykel
Årscykeln nedan visar händelser i VFU-portalen som berör VFU-samordnare i kommun och 
VFU-sekreterare på lärosäte.

OBS! Se även lärosätenas gemensamma tidplan 
för aktuella hålltider gällande returer m.m som du 
hittar på: su.se/vfuportal
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Platser per ämne
I VFU-portalen under rubriken Platser per ämne lägger lärosätena in sina platsbehov inför nästkommande termin och  
VFU-samordnaren för in kommunens VFU-platser. Se årscykeln på sid 3 i den här lathunden för tidsplan. 

Kommunen svarar på lärosätenas platsbehov i Platser per ämne

• Det är möjligt att erbjuda fler eller färre platser än de lärosätet har önskat
• Kontakta aktuellt lärosäte om din kommun har platser i ett ämne som lärosätet inte har önskat

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: 
https://serviceportalen.su.se/article/845664

Placering
Efter att datumet av revidering av platser har passerat matchar lärosätena sina registrerade studenter till kommunerna. 

VFU-samordnare placerar på förskola/skola

Två möjligheter att placera studenter
1. Direkt på studentkortet
2. Vyn Placering i skola

Under tiden du som VFU-samordnare söker placering till studenten är det bra om du noterar vilka förfrågningar som har 
gjorts i Kommentarer (visas ej för studenten) på Studentkortet. Skriv ingenting i rutan Information (Visas för studenten) om 
hur det går med placeringen och vem studenten ska kontakta. Skola och handledare ska framgå i rutan Huvudplacering och 
visas först när placeringen publiceras för studenten. 

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: 
https://serviceportalen.su.se/article/827266

OBS! Kommunen åtar sig att ta emot så många  
studenter som är införda i Platser per ämne.

https://serviceportalen.su.se/article/845664
https://serviceportalen.su.se/article/827266


7

Preliminär placering
Ofta räcker inte platserna som kommunerna lagt in i VFU-portalen till. Lärosätet behöver då ställa 
förfrågningar gällande de oplacerade studenterna. Detta görs i funktionen Preliminär placering. Förfrågningar ställda 
utöver Platser per ämne läggs in i Preliminär placering av lärosätet

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: 
https://serviceportalen.su.se/article/845636

Förfrågningar i Preliminär placering ställs antingen direkt till en kommun/stadsdel eller till alla kommuner 
samtidigt i ”AKUT – endast för preliminär placering”. 

I bilden nedan ser du hur det ser ut när studenterna finns under AKUT - endast för preliminär placering  
eller under din kommun/stadsdel.

   Om studenten finns under “AKUT - endast för preliminär placering”:

• Returnera inte studenter som ligger i ”AKUT – endast för preliminär placering”
• Skriv på studentkortet i rutan Kommentarer (visas ej för studenten) om du söker placering  

och om din kommun inte har möjlighet att ta emot studenten

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: 
https://serviceportalen.su.se/article/1130793

   Om studenten finns under din egna kommun/stadsdel:  

• Tänk på att snabbt återkoppla till lärosätet antingen genom att ta emot studenten eller genom att dra  
studenten till returboxen

• Skriv på studentkortet i rutan Kommentarer (visas ej för studenten) om du söker placering till studenten

OBS! Det är viktigt att studenterna inte 
fastnar i Preliminär placering

https://serviceportalen.su.se/article/845636
https://serviceportalen.su.se/article/1130793
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Byte av VFU-placering
Ibland behöver en student byta VFU-placering och olika lärosäten hanterar byten på olika sätt. 

• VFU-samordnare ansvarar för byten inom kommunen, placeringsbyten för Konstfacks studenter  
stäms av med lärosätet

• Vid förfrågan om byten utanför kommunen ska studenten hänvisas till sitt lärosäte
 
 
 
 
 
 
Studentlistor
I menyn Studentlistor i VFU-portalen har du möjlighet att få en lista på alla kommunens studenter. I studentlistan går det 
att välja olika visningsalternativ. Det går även att söka på studenter som förväntas återkomma ut på VFU en viss termin  
genom att klicka på länken Studenter som en viss termin förväntas komma ut på VFU. Tänk på att uppgifterna under 
denna länk är preliminära.

För instruktioner, se artikeln i Serviceportalen:
https://serviceportalen.su.se/article/922568

Uppdatera uppgifter i VFU-portalen
VFU-samordnaren ansvarar för att uppgifterna om skolor, handledare och kontaktpersoner i VFU-portalen är korrekta.

För instruktioner, se dessa artiklar i Serviceportalen:  

• Skapa skolor 
https://serviceportalen.su.se/article/856737 

• Uppdatera kontaktpersoner 
https://serviceportalen.su.se/article/844032 

• VFU-handledare 
https://serviceportalen.su.se/article/844114

OBS! Studenten får aldrig ordna en  
placering på egen hand.

Tips! Se till att uppgifterna i VFU-portalen 
stämmer inför terminsstart.

https://serviceportalen.su.se/article/922568
https://serviceportalen.su.se/article/856737
https://serviceportalen.su.se/article/844032
https://serviceportalen.su.se/article/844114
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su.se/vfuportal

KONTAKT

E-post: portalvfu@su.se
Kontaktuppgifter till lärosätena finns under menyn Kommun/stadsdel 
Mer information: su.se/vfuportal

http://su.se/vfuportal
mailto:portalvfu%40su.se?subject=
http://su.se/vfuportal
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