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Information om VFU V och inbjudan till introduktionsseminariet 22/2 

till studenter och handledare:  

 

Välkomna till VFU V (UB62VY) 7,5 hp VT 2022  

Kursen omfattar VFU-perioden 22/2–24/3 fördelat på 23 obligatoriska 

verksamhetsförlagda heldagar, samt två seminarietillfällen. Introduktionsseminariet  

hålls via Zoom, måndagen den 22/2 och zoomlänkar läggs upp i portföljen. Det avslutande 

reflektionsseminariet ges på campus onsdagen den 24/3. Observera att detta kan 

förändras beroende på pandemireskriktioner.  

Kursen, som är förskollärarstudenternas sista VFU-period, fokuserar på 

förskolläraryrkets allsidiga uppdrag, ett professionellt förhållningssätt och 

förskollärarens särskilda ansvar enligt styrdokumenten. Kursplan och övrig 

kursinformation finns tillgänglig på kurshemsidan senast fyra veckor innan kursstart och 

i VFU-portföljen. Uppgifter inför det examinerande reflektionsseminariet den 24/3 finns 

beskrivna i VFU-portföljen och kursbeskrivningen. I portföljen finner ni även VFU-

rapporten och ytterligare information och kursen samt länkar till Stockholms universitets 

allmänna sidor med information om VFU .  

 

Kursen inleds med ett introducerande halvdagsseminarium på zoom på förmiddagen 

den 22/2  kl. 9.00-12.00 (se Time-Edit för Schema och VFU-portfölj för gruppindelning 

och zoom-länk). Handledarna uppmuntras  att delta i introduktionsseminariet. 

Studenterna har ansvar att så snart som möjligt delge sina handledare välkomstbrev med 

inbjudan till introduktionsseminariet, alla uppgifter om seminariet och kursen finns i 

VFU-portföljen. Kurslärarna leder introduktionsseminariet som innehåller 

information om kursen, examinationsuppgifter och bedömningskriterier samt 

gruppdiskussioner kring förskollärarens uppdrag och ansvar angående barns omsorg, 

utveckling och lärande. Förhoppningen är att så många handledare som möjligt kan 

komma  till denna introduktion för VFU V.  

Planeringstips inför den sista VFU-kursen i din förskollärarutbildning.   

I denna kurs handlar det om att planera för innehållsrika verksamhetsförlagda dagar som 

bidrar till att knyta ihop tidigare erfarenheter och fördjupa förmågor genom att i VFU-

förskolan handla och tänka som en självständig, ansvarstagande och kunnig förskollärare 

förväntas göra.  Etik och värdegrund, didaktisk och kommunikativ kompetens, omsorg, 

undervisning och lärande samt reflektioner kring planering, utveckling och utvärdering 
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av verksamheten bildar en helhet och kursens förväntade studieresultat är en 

utgångspunkt för den handlingsplan som formuleras i samråd mellan handledare och 

student. Detta görs under eftermiddagen 22/2. Om handledaren inte har möjlighet att 

närvara vid introduktionsseminariet ska tid avtalas för möte ute på VFU-förskolan i 

samband med kursstart för att gemensamt skriva fram en handlingsplan + schema för 

studentens VFU-period. Handlingsplanen är obligatorisk och ska lämnas in i studentens 

VFU-portfölj under VFU-periodens första vecka (vecka 8) senast fredagen den 25/2. 

 

Återigen varmt välkomna till kursen! 

 

Önskar Kursarbetslaget via  

 

Charlotte Holmberg 

Kursansvarig 

Charlotte.Holmberg@buv.su.se 
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