
 
                                                   22 april 2021 

Till handledare för studenter i VFU IV ULV-programmet 

VT21 

Bästa handledare, den 18 maj är det dags för studenter i ULV-programmet att genomföra VFU 

IV utifrån gällande kursplan. Kursen pågår till 4 juni 2021 med introduktion den 18/5 och 

reflektionsseminarium 4 juni. Information angående frågor som är relaterade till Covid-19 

finns på BUV:s hemsida www.buv.su.se 

 Lärarstudenter på SU dokumenterar sin VFU i en digital portfölj och studenten ansvarar för 

att du som handledare bjuds in till portföljen. Här finner du kursdokumenten och den digitala 

VFU-rapporten, som studenten tilldelar dig, där du som handledare dokumenterar din 

bedömning av studenten. Studenten genomför sina uppgifter i VFU-portföljen och du som 

handledare dokumenterar vilka mål studenten uppnår i VFU-rapporten, med motiveringar 

under denna sista VFU.  

 

Närvaro & Schema 

 

För de studenter som påbörjar sin VFU med avsikt att göra hela sin VFU denna termin görs 

detta enligt gällande VFU-kursplaner. Det innebär att schemaläggningen utgår från 100 % 

närvaro, vilket då motsvarar 40h/vecka.  

Från utbildningen är vi medvetna om vilka förhållanden som råder ute på förskolor i nuläget 

och att förutsättningarna för studenter att göra en VFU som ”vanligt” kommer att skilja sig åt 

väsentligt. Det blir därför än mer viktigt att studenten tillsammans med dig som handledare gör 

en handlingsplan för just hens VFU, utifrån de förväntade studieresultaten och verksamhetens 

förutsättningar. Lämpligt är också att utse vem på förskolan som kan handleda studenten om 

du som handledare skulle bli sjuk. 

 

Sjukdom eller annan frånvaro under pågående kurs vt-21 

 

Blir studenten sjuk (eller av annan orsak måste vara frånvarande från sin VFU) under kursens 

gång skall studenten höra av sig till dig som handledare och till kursansvarig och meddela detta.  

Vid långvarig sjukdom/frånvaro, gör handledaren en bedömning vid kursslut om det går att 

bedöma studenten, utifrån alla eller delar av kursens förväntade studieresultat, utifrån 

studentens faktiska närvaro under sin VFU-period.  

Vid tveksamhet kring studentens bedömning finns som vanligt för VFU-kurser möjlighet för 

studenter att göra igen missad tid inom ramen för givna antal kursdagar (se kursbeskrivning). 

I annat fall görs en individuell plan för studentens fortsatta möjlighet att fullfölja sin VFU-kurs.  

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


 
 

VFU-rapporten skickas in då handledaren fullgjort sin bedömning av studenten. 

 

Ytterligare information  

 

Kursläraren, undertecknad, kommer att bjuda in studenterna till ett introducerande möte via 

zoom på förmiddagen den 18/5 kl. 9-11. Som handledare är du välkommen att delta i 

introduktionen genom den länk till zoom som jag bifogar i detta brev. I VFU-portföljen finns 

också en introduktions-Power Point om den kommande VFU-perioden.  

 

Vi hoppas att denna VFU-period blir berikande för alla parter. Tveka inte att höra av dig med 

frågor. 

 

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69062571338 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Annelie Fredricson  

kursansvarig lärare 

 

annelie.fredricson@buv.su.se 

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69062571338
mailto:annelie.fredricson@buv.su.se

