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

till introduktionsseminarium den 19/4 förmedlas till och kommuniceras med era handledare så 

snart som möjligt. Läs därför igenom hela brevet, även de delar som riktas till handledaren. Det 

är viktigt att handledarna får information om kursens upplägg och vilket datum som 

introduktionsseminariet äger rum i god tid, så att deras medverkan kan planeras. Det är även 

viktigt att din handledare har tillgång till din VFU-portfölj i god tid inför kursstart.  

 

VFU-II UB20VY ges vårterminen 2022 mellan 2022-04-19– 2022-05-16.  

Välkommen till VFU-II 
Kursen ges under perioden 20220419 - 20220516 

All information om kursens mål, innehåll och praktisk information till studenter och handledare finns 

i kursbeskrivningen och VFU-portföljen. 

VFU-II består av verksamhetsförlagdutbildning på VFU-förskola, samt en introduktionsförmiddag och 

ett examinerande reflektionsseminarium på campus (se time-edit för tid och plats). 

Första dagen på kursen är en introduktionsdag 2022-04-19. Förmiddagen leds av kursens lärare via 

zoom och eftermiddagen är tänk för introduktion i förskolan. Kursintroduktionen på zoom är 

obligatorisk för studenterna. Under förmiddagen introduceras kursen, uppgifterna i VFU-portföljen 

under en föreläsning och i seminarium.  Eftersom kursintroduktionen ges via zoom är vår 

rekommendation att studenterna är på plats i förskolan redan på morgonen och deltar i 

kursintroduktionen därifrån. De handledare som har möjlighet är varmt välkomna att delta i hela eller 

delar av förmiddagens kursintroduktion via Zoom.  

Under eftermiddagen på introduktionsdagen är tanken att student och handledare fortsätter att planera 

VFU-perioden samt upprätta/skriva handlingsplanen för perioden. Dagen ska utmynna i att ni 

tillsammans, handledare och student, formulerar en innehållsrik skriftlig handlingsplan för VFU-

perioden utifrån kursmålen och studentens personliga mål (se vidare VFU-portföljen och 

kursbeskrivning). Därför är det viktigt att ni avsätter gott om tid för det inledande 

handledningssamtalet där ni planerar innehållet i VFU-perioden under denna eftermiddag. 

Vi vill tipsa alla handledare om denna bok och VFU-i förskolan: Hammarström-Lewenhagen, Birgitta 

(2020). Vardagen i förskolan som utbildningsarena: om VFU och VFU-handledning. Första upplagan 

Stockholm: Liber. 

  

I VFU-portföljen finns ett utdrag ur kap 6 som handlar om introduktionssamtalet och handlingsplanen 

som vi hoppas att ni har glädje av att läsa inför mötet med studenterna.  

 

Kursinnehåll:  

Kursen VFU-II ska enligt kursplanen ge fördjupade kunskaper om förskolans värdegrund och 

uppdrag. Dessutom fokuseras studentens utveckling och fördjupning av kommunikativ, didaktisk och 

empatisk förmåga i mötet med barn. Kontakt och kommunikation med barnens vårdnadshavare 

uppmärksammas, samt didaktisk kompetens kring ledarskap, planering, lek och praktisk-estetiska 

lärprocesser.  
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Målen, de förväntade studieresultaten, för VFU-II är sammankopplade med kunskaper från samtliga 

kurser som studenterna läst hitintills. I VFU-portföljen finns dokumentet ”Kurserna i termin 1 och 2” 

som ger en kort sammanfattning av målen för dessa kurser och därmed ger er en inblick i vad 

studenterna bör ha med sig för teoretiska kunskaper.  

 

Denna VFU-kurs, precis som alla VFU-kurser, genomförs på heltid, vilket motsvaras av 40 

studietimmar/veckan på plats i förskolan. I dessa timmar ingår självklart även tid för paus (rast). Det är 

därför obligatoriskt för studenterna att lägga in ett schema för hela perioden i handlingsplanen i sin 

VFU-portfölj.  

 

I VFU-II ingår studenternas första obligatoriska trepartssamtal. Trepartssamtalen i VFU-II kommer i 

år att genomföras i Zoom. Kursens 14 treparts lärare (kontaktuppgifter finns i VFU-portföljen) 

genomför 12–15 samtal var och dessa kommer i huvudsak att äga runt under perioden 20220427 - 

20220506. Inbjudan med tid för detta kommer att skickas ut av trepartslärarna via VFU-portföljen i 

samband med kursstarten men planera redan nu för att ni kommer få tid för trepartssamtal under denna 

period. Möjlighet att byta samtalstid är begränsad. 

 

 

Via nedanstående länkar finns det supportsidor och FAQ om VFU-portföljen: 

https://vfu.su.se/dashboard/supportPage  

https://serviceportalen.su.se/sv-se/category/818079 

  

Behöver ni ytterligare hjälp med portföljen kontakta support här: portfoljvfu@su.se  

 

Inloggningssida för VFU-portfölj: https://vfu.su.se/  

 

Via följande länkar hittar ni allmän information om VFU:  

https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-

vfu?open-collapse-

boxes=collapseCollapsible1633593170389_129768.0100000.0#spanvfuhandledarespan 

 

https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu 

 

Allmänna frågor om VFU på förskollärarutbildningen kan skickas till: vfu@buv.su.se  

Ni är självklart även välkomna att kontakta kurslärare, kursansvarig och administratör 

(kontaktuppgifter se VFU-portfölj och Kursbeskrivning) för frågor kring kursen.  

 

Vänliga hälsningar,  

 

Sofia Grunditz  

Kursansvarig lärare VFU-II  
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