
 
 

Till handledare för studenter i VFU IV ULV-programmet (UB29UU)  HT2021 

Denna sista VFU-kurs startar med introduktionsseminarium måndag 13/12 på plats i BUV:s 

lokaler och avslutas med reflektionsseminarium fredag14/1–2022 på plats i BUV:s lokaler (se 

schema). VFU-kursen bestå av 12 hela dagar i verksamhetsförlagd utbildning på VFU-förskola, 

Studenten ansvarar för att informera och dela med sig av kursdokumenten till handledaren.  

Såväl VFU-dagarna som seminarierna är obligatoriska för studenterna. 

Som handledare är du välkommen att delta i introduktionsseminariet 

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 

VFU-kursen genomförs enligt gällande VFU-kursplan. Det innebär att schemaläggningen utgår 

från 100 % närvaro, vilket då motsvarar 40h/vecka.  

Initialt är det viktigt att studenten tillsammans med handledaren gör en handlingsplan för VFU-

perioden, 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 bedömningen finns 

det möjligheter för studenter att ta 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. VFU-rapporten skickas in då handledaren fullgjort sin bedömning. 

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

frågor. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Annelie Fredricson, kursansvarig lärare annelie.fredricson@buv.su.se 

https://vfu.su.se/
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