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Till VFU-handledare infö r VFU I 
Införmatiönsbrev öch inbjudan till handledarmö te 

infö r VFU-periöden VT 22 
Kursköd: UB10VY/UB41UU 

Detta brev riktar sig till dig som är handledare i den VFU-kurs som våra förskollärarstudenter 
ska genomföra fredagen den 25 mars – tisdagen den 5 april 2022. Kursen – som motsvarar 8 
dagar i verksamhet – är den första av fem VFU-kurser i Förskollärarprogrammet där studenten 
ska vara på din förskola och med dig som VFU-handledare. 
 
För studenterna inleds kursen med ett introduktionsseminarium den 17/3 och avslutas med 
ett examinerande reflektionsseminarium den 6/4. Vi uppmuntrar studenterna att kontakta 
sina handledare så snart de fått sin placering, och (om möjligt) även boka ett möte före den 
25/3. Vi vet att inte alla studenter som får en placering sedan fortsätter i programmet, av olika 
anledningar. Men det är så klart vår förhoppning.  
 
Vi tycker också att det är av största vikt att ha en god kontakt med och ett gott samarbete 
med alla er som är handledare, tillsammans skapar vi en utbildning med hög kvalitet.  Därför 
vill vi bjuda in dig som handledare till ett digitalt möte tillsammans med andra handledare. 
 
Torsdagen den 17 mars, kl. 16.00 – 17.30, är du varmt välkommen till ett informationsmöte 
för handledare inför VFU I. Mötet sker online via e-mötesverktyget Zoom.  
Zoomlänk till mötet:  https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62731129105  

 
Vi går igenom och diskuterar vad det innebär att göra VFU i förskollärarutbildningen, 
innehållet i kursen, förväntade studieresultat och annat av relevans. Du behöver inte anmäla 
deltagande innan, men är välkommen att höra av dig.  
 
Vi hoppas att denna VFU-kurs ska bli berikande för alla involverade parter. Tveka inte att höra 
av dig om du undrar över något.  
 
 

Varmt välkommen! 
Kursansvarig Gudrun Hellström      
gudrun.hellstrom@buv.su.se  

 

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62731129105
mailto:gudrun.hellstrom@buv.su.se


 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen 

106 91 Stockholm 

Svante Arrhenius väg 21A  

Campus Frescati 

 

www.buv.su.se E-post: info@buv.su.se 
 

Kort om VFU-kursen för dig som är ny i ditt handledaruppdrag 
Under VFU-kursen gäller att studenten ska deltaga aktivt i barngruppen och, så ofta som 
tillfälle ges, medverka tillsammans med dig som är handledare i aktiviteter med barnen. Ett av 
underlagen för examination i VFU-kursen utgörs av det skriftliga omdöme som du som VFU-
handledare skriver i VFU-rapporten. VFU-rapporten fylls i och skickas in elektroniskt via VFU-
portföljen. Du som handledare bjuds in till VFU-portföljen via din student som också ser till att 
VFU-rapporten tilldelas dig.  
 
VFU är obligatoriskt och heltid och ska schemaläggas på ett sätt som passar studenten, dig 
som VFU-handledare och verksamheten. Inom ramen för den schemalagda tiden ska ni också 
planera in tid för handledning där fokus bör vara de förväntade studieresultaten för VFU-
kursen och studentens individuella mål. Det är viktigt att studenten har tillgång till hand-
ledning under hela den verksamhetsförlagda tiden på förskolan. Är du som VFU-handledare 
av någon anledning frånvarande under VFU-perioden är det viktigt att det finns någon med 
förskollärarutbildning som kan ta sig an studenten i ditt ställe.  
 
Innan VFU-kurs 1 har studenterna läst kursen ”Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer”, 
16 hp och efter VFU 1 läser de kurserna ”Framträdande och retorik”, 3,5 hp samt ”Barns 
utveckling och lärande”, 7,5 hp.  
 
Under denna länk hittar du generell information om VFU vid Stockholms universitet: 
https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-

utbildning-vfu 

 
Under fliken VFU-handledare kan du bland annat hitta och ladda ner VFU-handboken med 
information om utbildningen och professionsutvecklingsmatrisen “Från novis till 
professionell” som behandlar hur yrkeskunnande växer fram och som bör ligga till grund för 
samtal/handledning med studenten under hela utbildningen. Matrisen är även ett stöd för 
studenten, när hen i sina självvärderingar inför kursens två trepartssamtal, ska förhålla sig till 
den egna utvecklingen under utbildningstiden. Den är också underlag för formativ och 
summativ bedömning.  
 
I studentens VFU-portfölj kommer det att finnas en kort föreläsningsfilm som riktar sig till dig 
som handledare som ett ytterligare stöd för dig som är ny i uppdraget eller bara vill friska upp 
dina kunskaper.  
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