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Hej alla handledare i VFU-II! 

 

Som ni säkert redan sett i VFU-portföljen eller schemat över samtliga VFU-kurser på VFU-portalen 

(https://vfu.su.se/vfuSchedule/index) så kommer VFU-II pågå 16/11- 9/12 denna termin.  

 

Första dagen 16/11 är en introduktionsdag, på förmiddagen introduceras kursen över zoom och på  

eftermiddagen möter ni studenterna i förskolan för introduktion och planering av VFU-perioden. 

I den här studentgruppen finns de studenter som inte genomförde de performativa delarna av  VFUI, 

UB10VY, under vt 20, på grund av rådande coronaläge. De kommer att under denna VFU-period 

bedömas i både de förväntade studieresultaten i VFU-I och VFU-II. Studenterna har förberett sig inför att 

komma ut på VFU genom att göra uppgifter i VFU-portföljen för VFU-I från vt 20. Det innebär att ni 

handledare kommer att bedöma studenterna i två olika VFU-rapporter denna termin. Men då målen för 

VFU-I och VFU-II är nära sammankopplade med varandra  är vår förhoppning att det kommer att fungera 

bra att samläsa dessa kurser. I VFU-portföljen finns en dokumentet ”Ang. VFU-I och VFU-II” där ni kan 

se hur kurserna hör ihop och vilka förberedelser som studenterna gjort inför den kommande VFU-

perioden.   

 

Alla handledare är varmt välkomna att delta i kursens introduktionsförmiddagen16/11 kl 9-12 via zoom.  

Denna förmiddag är obligatorisk för studenterna. På eftermiddagen samma dag ska studenterna påbörja 

VFU hos er i förskolorna. Vi på förskollärarutbildningen tänker oss att ni använder eftermiddagen dels för 

ett längre inledande handledningssamtal kring kursmålen, dina och studentens förväntningar på varandra, 

upprättande av schema för perioden, dels för att introducera studenten på VFU-förskolan, för att möta 

barngruppen och personalen i förskolan. Denna introducerande dag bör utmynna i att ni tillsammans, 

handledare och student, formulerar en innehållsrik skriftlig handlingsplan för VFU-perioden utifrån 

kursmålen och studentens personliga mål (se vidare VFU-portföljen & kursbeskrivning). Om det passar 

er, och er student så kan ni ses i förskolan (eller annan plats) redan på förmiddagen för att tillsammans  

delta i kursintroduktionen via zoom och sedan fortsätta dagen med introduktionen i förskolan.   

 

I VFU-II ingår studenternas första trepartssamtal. Inbjudan med tid för detta kommer att skickas ut av 

trepartslärarna via VFU-portföljen i samband med kursstarten. 

Målen, de förväntade studieresultaten, för VFU-I/II är sammankopplade med teoretiska kunskaper från 

samtliga kurser som studenterna läst hitintills. Ni hittar målen för både VFU-I och VFU-II i 

kursbeskrivningen och kursplanerna som finns tillgängliga i VFU- portföljen. I VFU-portföljen finns även  

dokumentet ”Kurserna i termin 1 och 2” som ger en kort sammanfattning av målen för dessa kurser och 

därmed ger er en inblick i vad studenterna bör ha med sig för teoretiska kunskaper.  

Denna VFU-kurs, precis som alla våra VFU-kurser, genomförs på heltid, vilket motsvaras av 40 

studietimmar/veckan på plats i förskolan. Vad detta mer exakt innebär har från ht-18 förtydligats i 

kursbeskrivningarna för samtliga VFU-kurser och i VFU-portföljen. Det är därför obligatoriskt för 

studenterna att lägga in ett schema för hela perioden i handlingsplanen i sin VFU-portfölj.  
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Via dessa länkar finns det supportsidor och FAQ om VFU-portföljen: 

https://vfu.su.se/dashboard/supportPage 

https://serviceportalen.su.se/sv-se/category/818079 

Behöver ni ytterligare hjälp med portföljen kontakta support här: portfoljvfu@su.se 

Inloggningssida för VFU-portfölj: https://vfu.su.se/ 

Via dessa länkar hittar ni allmän information om VFU: 

https://www.buv.su.se/samverkan/handledare-i-verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu 

https://www.su.se/lararutbildningar/vfu/student 

Allmänna frågor om VFU på förskollärarutbildningen kan skickas till: vfu@buv.su.se 

Ni är självklart även välkomna att kontakta kurslärare, kursansvarig och administratör (kontaktuppgifter 

se VFU-portfölj och Kursbeskrivning) för frågor kring kursen. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Sofia Grunditz 

 

Kursansvarig lärare VFU-II 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen  

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning 

Stockholms universitet  

106 91 Stockholm 

E-post: sofia.grunditz@buv.su.se 

http://www.buv.su.se/ 

Tel: 08-12076279 
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