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Välkommen till kursen UB28UU, VFU III, 4,5 hp. kurs inom ULV 

Information och inbjudan till VFU handledare & studenter  

Du är som VFU-handledare och student är välkommen till er tredje VFU kurs på 

förskollärarutbildningen. Inför kursstart den 11/10 finns det ett inspelat introduktionsseminarium 
ni ska se ihop med er handledare första dagen. Den kommer finnas i er vfu portfölj under hela 

vfu perioden att gå tillbaka till. På introduktionen kommer ni att delges igenom innehållet i den 

specifika kursen och dess moment. Exempelvis kommer handlingsplan, trepartssamtal och de 
förväntade studieresultaten att presenteras. På torsdagen 14/10 klockan 12-13.15 är ni varmt 

välkomna till en frågestund angående kursen om något känns otydligt. Denna drop in- frågestund 
är frivillig och ni kan komma och gå när ni vill. Det kommer att finnas ett zoomrum där vi ses 

som läggs ut i er portfölj.  
 
Den första dagen är det önskvärt om studenten redan på morgonen åker till sin vfu-förskola för att 

tillsammans med handledaren titta på den inspelade kursintroduktionen. Om handledaren inte har 
möjlighet till att delta kan studenten själv titta hemma och välja att åka till förskolan för att börja 

vfun efter lunchen. Första dagen ska ni avsätta tid för att tillsammans arbeta med handlingsplanen. 
VFU-handledaren är ett viktigt bollplank och tanken är att student och VFU-handledare gemensamt ska 

diskutera hur handlingsplanen för denna VFU-period ska utformas. Detta omfattar både innehåll och 

format.  
 

VFU- kursen pågår mellan den 11/10-29/10. Kursen behandlar språk och kommunikation i en 

förskoledidaktisk kontext utifrån begreppen meningsskapande, literacy och språkstimulerande 
arbetssätt. Nu får studenterna omsätta de teoretiska kunskaper de har tillägnat sig i kursen:  
Förskoledidaktik med inriktning mot språk. VFU-kursen avslutas med ett reflektionsseminarium den 

29/10 9:00-12:00. Detta seminariet ges digitalt via zoom.  Information om vad studenterna skall 
förbereda inför seminariet finns i VFU-portföljen samt på introduktionsfilmen. På eftermiddagen 

arbetar studenten med att avsluta sina uppgifter i portföljen. Såväl VFU-dagarna som seminarierna 

(introduktionsseminariet och reflektionsseminariet) är obligatoriska i kursen och räknas in i studentens 

närvaro.  

 

Observera att ni studenter ansvarar för att detta välkomstbrev med information och inbjudan 

till introduktionsseminarium samt drop- in frågestunden förmedlas till och kommuniceras med 

era handledare så snart som möjligt. Läs därför igenom hela brevet, även de delar som riktas 
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till handledaren. Det är viktigt att handledarna i god tid får information om kursens upplägg 
och vilket datum som introduktionsseminariet äger rum, så att deras medverkan kan planeras.  
 

Att göra inför VFU   

Studenten kontaktar sin handledare så snart som möjligt för att delge denna information. Ni bör även 

då komma överens om hur ni ska göra på kursintroduktionen dvs. om ni ska vara tillsammans på 
förskolan eller om studenten ska komma dit efter lunch. Boka även en tid på eftermiddagen att sitta 

att arbeta med handlingsplanen. Studenten ansvarar för att inför VFU-perioden bjuda in 

handledaren i VFU-portföljen så att handledaren senast vid kursstart har tillgång till alla 

kursdokument samt VFU-rapporten. Det är mycket viktigt att redan nu skicka efter ett 

registerutdrag från polisen i god tid så ni hinner får det innan vfu-perioden. 

 
Under VFU   

Handledningssamtal  

Handledningssamtal bidrar till studentens professionsutveckling och är en central del under VFU. 
Konkreta situationer problematiseras och analyseras ur olika perspektiv under handledningen. 

Reflektion och samtal bidrar till en handledd bearbetning av studentens erfarenheter av arbetet i 
verksamheten. Professionsutvecklingsmatrisen utgör ett stöd vid dessa samtal. Vi rekommenderar 

minst en timme/vecka för ostört handledningssamtal där sista tillfället under perioden blir ett 
bedömningssamtal dvs. ni går igenom rapportens innehåll.  

 
Trepartssamtal 
I denna VFU-period ingår ett trepartssamtal då en trepartslärare kommer ut till förskolan och 

genomför ett samtal med studenten och handledaren med fokus på studentens professionsutveckling. 
Observera att denna lärare kan vara en annan lärare än kursläraren. Syftet med samtalet är att 

studenten ska kunna reflektera över och själv kunna värdera sin praktik och professionsutveckling 
utifrån förväntade studieresultat för VFU. Studenten ska förbereda sig genom att fördjupa sig i de 

förväntade studieresultaten och professionsutvecklingsmatrisen samt skriva en självvärdering som 
lämnas in i VFU-portföljen senast två dagar före samtalet. Ytterligare information kring innehåll för 

trepartssamtalet samt tider för samtalen kommer att läggas ut i VFU-portföljen. OBS! Glöm inte att 
acceptera tiden. 
 

Efter VFU  
Då studenten fullgjort samtliga dagar av perioden bedöms studenten av handledaren i den digitala 

VFU- rapporten som finns i studentens VFU-portfölj. För att få godkänt i kursen krävs 100 % 

närvaro. Det viktigt att du som handledare snarast skickar in VFU-rapporten digitalt samma dag 
som kursen avslutas om dagar behöver tas igen se kursbeskrivningen för vidare instruktioner. 

Glöm inte att flera studenter gör dubbla kurser och att ni som handledare även måste lämna in 

vfu-rapporter i VFUII. Det finns extra instruktioner om denna ”dubbla” bedömning i portföljen.  
 
Med vänliga hälsningar, Charlotte Holmberg, kursansvarig för UB28UU 


