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VFU-portalen 
Lathund för VFU-sekreterare vid lärosäte
Uppdaterad maj 2020

VFU-portalen är ett webbaserat verktyg som stödjer arbetet med VFU-placeringar. VFU-portalen  
används av kommunerna i Stockholmsregionen och sju lärosäten i länet. 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-sekreterare vid lärosäte
Den här lathunden är en hjälp för dig som arbetar som VFU-sekreterare på lärosäte. 
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. En gång per 
termin samlas VFU-sekreterarna från alla sju lärosäten för att samordna rutiner i VFU-portalen och diskutera ge-
mensamma frågor gällande VFU.

Hur fungerar VFU-portalen?
• Kommuner och lärosäten delar information om studentens registreringar och placeringar
• Information om studentens registreringar och kontaktuppgifter hämtas direkt från Ladok
• Hanterar placeringsförfrågningar
• Stöd i avstämningsarbetet

Användare i VFU-portalen
I VFU-portalen finns olika roller för lärosätesanställda. Som VFU-sekreterare har du den högsta behörigheten i VFU- 
portalen på ditt lärosäte. Därmed ansvarar du för att övriga behörigheter till VFU-portalen på ditt lärosäte stämmer och 
är aktuella.  

För instruktioner, se dessa artiklar i Serviceportalen:

Behörigheter VFU-portalen
https://serviceportalen.su.se/article/864636

Behörigheter VFU-portföljen (GIH, SH & SU)
https://serviceportalen.su.se/article/815907

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

Lärosätesanställda och studenter loggar in med sitt lärosäteskonto och använder samma kontouppgifter som till övriga 
system på lärosätet. För frågor om inloggning ska lärosätets IT-avdelning kontaktas.

https://serviceportalen.su.se/article/864636
https://serviceportalen.su.se/article/815907
https://vfu.su.se
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Årscykel 
Årscykeln nedan visar händelser i VFU-portalen enligt samverkansavtalet.

OBS! Se även lärosätenas gemensamma  
tidplan för aktuella hålltider gällande returer  
med mera på: su.se/vfuportal

http://su.se/vfuportal 
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Startsida
När du loggar in i VFU-portalen möts du av en startsida (se bild nedan). På startsidan ser du direkt aktuell informa-
tion 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 - Returer: Studenter som kommunerna har returnerat från Preliminär placering 

• Oplacerade studenter: Studenter som är registrerade på VFU-kurs innevarande termin och som saknar  
kommunplacering 

• Studieavbrott: Studenter som gjort studieavbrott, kom ihåg att meddela kommunen via mail så fort du får 
besked om ett studieavbrott

VFU-kurser
Förutsättningen för att en VFU-kurs ska synas på studentkortet och finnas med på ersättningsunderlaget i  
VFU-portalen är att: 

• studenten är registrerad på VFU-kurs 
• VFU-kursen med rätt kurstillfälle är upplagd i VFU-portalen

Nya kurskoder som läggs in behöver även läggas in under Program för att det ska synas i VFU-schemat.

Enligt samverkansavtalet ska VFU-portalen uppdateras kontinuerligt med lärosätenas VFU-kurskoder och VFU-
tider. Se till att VFU-kurserna är inlagda i samband med platsbeställningen.

För att kursen ska kunna läggas upp i VFU-portalen behöver:
• kursplanen vara godkänd
• kursen vara kopplad i Ladok och märkt som Komplett

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen:
https://serviceportalen.su.se/article/879833 

OBS! Kom ihåg att lägga in samtliga  
tillfälleskoder under VFU-kurser

https://serviceportalen.su.se/article/879833 
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Program
Under Program lägger du till de program som är aktuella för ditt lärosäte, meddela portalvfu@su.se för att koppla  
inriktningar och ämnen till programmen. Här kan du även välja om programmet ska synas i VFU-schema. 

För att VFU-kurserna ska synas på VFU-schema behöver det läggas in under respektive program. Se därför till att  
kurskoderna under Program alltid är uppdaterade.

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen:
https://serviceportalen.su.se/article/879839 

OBS! Se till att endast aktuella program  
och VFU-kurser syns i VFU-schemat

Platser per ämne
I VFU-portalen under Platser per ämne lägger du in ditt lärosätes platsbehov vid respektive kommun inför 
nästkommande termin. 
 

 Kommunen svarar på lärosätenas platsbehov i Platser per ämne

• Det är möjligt för kommunerna att erbjuda fler eller färre platser än det lärosätet har önskat 
• Om kommunen har platser inom ämnen som lärosätet inte önskat kontaktar de VFU-sekreteraren på aktuellt 

lärosäte som sen kan fylla i dessa platser under Platser per ämne

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: 
https://serviceportalen.su.se/article/879912
 
 
 

 
 

 

Placering
När datumet av revidering av platser har passerat matchar lärosätena sina registrerade studenter till kommunerna  
enligt de angivna platserna i Platser per ämne.

  VFU-sekreteraren placerar på kommun 

 VFU-samordnare placerar på förskola/skola 

Tre möjligheter för lärosätet att placera studenter i VFU-portalen:

1. Direkt på studentkortet
2. Placering i skola
3. Automatisk placering

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: 
https://serviceportalen.su.se/article/868206

Om det saknas valbara ämnen under Platser per 
ämne, mejla då: portalvfu@su.se 

mailto:portalvfu%40su.se?subject=
https://serviceportalen.su.se/article/879839 
https://serviceportalen.su.se/article/879912 
https://serviceportalen.su.se/article/868206
mailto:portalvfu%40su.se?subject=
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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

Förfrågningar i Preliminär placering ställs antingen direkt till en kommun/stadsdel eller till alla kommuner samtidigt 
i ”AKUT – endast för preliminär placering”. Under ”AKUT-endast för preliminär placering” placerar du de student-
er som ska ut på VFU inom 3 veckor, eller om studenten ska placeras inom en särskilt svår inriktning eller ämne.

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

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

• Ser alla kommuner de studenterna
• Kommunerna skriver på studentkortet i rutan Kommentarer (visas ej för studenten) om de söker placering  

och om de inte har möjlighet att ta emot studenten
• Kommunen har själv möjlighet att dra studenten till sin kommun om de har en placering åt studenten

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: 
https://serviceportalen.su.se/article/883343

OBS! Skicka alltid ett mail till VFU-samordnarna när  
du har placerat studenter under Preliminär placering 

https://serviceportalen.su.se/article/883343
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Tilläggsplacering
Om en student behöver en tillfällig placering t.ex. om studenten gör VFU utomlands en termin, eller om studenten  
behöver göra en del av sin VFU-kurs i en annan kommun går det att göra en tilläggsplacering. Det går att välja om  
tilläggsplaceringen ska gälla en hel VFU-kurs eller en del av VFU-kursen.

   
För instruktioner, se artikel i Serviceportalen:
https://serviceportalen.su.se/article/868206

Påminnelser
Om en student behöver omplaceras inför nästkommande termin går det att lägga in en påminnelse till VFU-samo-
rdnaren i kommunen.  Påminnelser läggs endast in på studenter som behöver en förändrad placering inför nästkom-
mande termin 
(t ex. från grundskola till gymnasium eller från ett till två ämnen). Påminnelserna läggs in efter den 15 april respe-
ktive 15 oktober. 

Det är endast kommunen där studenten är placerad som kan se påminnelsen. För att det ska bli enkelt för kom-
munen att sortera påminnelserna är det viktigt att de skrivs på samma sätt på alla lärosätena och på alla studenter.

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen:
https://serviceportalen.su.se/article/879200 

https://serviceportalen.su.se/article/868206
https://serviceportalen.su.se/article/879200 
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Studentinfo
På studentkortet finns det tre ställen där du kan skriva noteringar. Två av noteringsfälten är synliga för  
studenten och en kommentarsruta ser endast kommun- och lärosätesanställda. 

• I rutan Kommentarer (Visas ej för studenterna) är det lämpligt för VFU-samordnaren i kommunen och 
VFU-sekreteraren i lärosätet  att dokumentera de placeringsförfrågningar som är gjorda.  

• I rutan Information (Visas för studenten) är det lämpligt att skriva om sådan som studenten behöver ha 
kännedom om t.ex. att VFU-sekretariatet arbetar med din placering eller studentens ämne om detta inte 
syns under Antagningar. 

I rutan Placeringsnotering skriver du eller VFU-samordnaren information som är direkt kopplad till VFU-
placeringen, t.ex. VFU på arbetsplats.

I bilden nedan ser du informationsrutorna.  
 

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen:
https://serviceportalen.su.se/article/868210

OBS! Det är inte tillåtet att skriva information om 
eventuella funktionsvariationer eller känslig 
information i noteringsfälten!

https://serviceportalen.su.se/article/868210
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VFU-ersättning
Lärosätena ersätter kommunerna som tar emot VFU-studenter enligt en gemensam beräkningsmodell, den 
aktuella ersättningen hittar du i VFU-portalen under VFU-kurser. Utbetalningen sker terminsvis, se årshjulet 
för tidplan.

Ersättning utgår:  
• För studenter som är registrerade på en VFU-kurs innevarande termin
• För de studenter som meddelar att de inte ska göra sin VFU-kurs senare än 3 veckor innan kursstart

Ersättning utgår inte:  
• Om lärosätet meddelar kommunen studieavbrott eller studieuppehåll tidigare än eller senast 3 veckor 

före kursstart

Lärosätet skickar ett mejl till VFU-samordnaren i kommunen när studenter gör avbrott på VFU-kurs, detta 
är ett ”kvitto” på när avbrottet  har skett. 

Lärosätena lämnar faktureringsunderlag utifrån uppgifterna som finns i VFU-kurser till kommunerna.

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: 
https://serviceportalen.su.se/article/879816

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 
• Vid förfrågan om byten utanför kommunen ska studenten hänvisas till sitt lärosäte. Studenterna från 

Gymnastik och Idrottshögskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola kan ansöka om byte 
av kommun via VFU-portföljen. VFU-sekreteraren hanterar bytena i VFU-portalen. 

Alla lärosäten som är anslutna till VFU-portalen har möjlighet att aktivera funktionen Bytesansökan så att 
studenterna kan ansöka om byten av kommun i VFU-portalen. Kontakta portalvfu@su.se om ni önskar 
aktivera denna funktion.

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

https://serviceportalen.su.se/article/879816
mailto:portalvfu%40su.se%20?subject=
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Studentlistor
I menyn Studentlistor i VFU-portalen har du möjlighet att söka fram studenter utifrån kurskod, placering 
mm. I studentlistan går det att välja olika visningsalternativ. Det går även att söka på studenter som förvän-
tas återkomma 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/877311

Uppdatera uppgifter
VFU-samordnaren ansvarar för att uppgifterna om skolor, handledare och kontaktpersoner i VFU-portalen 
är korrekta. När en student gör VFU utanför samverkansavtalet kan du skapa skolor och handledare under 
ditt lärosätes egna ”kommun”.

För instruktioner, se dessa artiklar i Serviceportalen:

• Skapa skolor 
https://serviceportalen.su.se/article/868226 

• VFU-handledare  
https://serviceportalen.su.se/article/877312

https://serviceportalen.su.se/article/877311
https://serviceportalen.su.se/article/868226
https://serviceportalen.su.se/article/877312
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Kontakt

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

su.se/vfuportal

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