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Sollentuna kommun tar emot VFU-studenter från så väl stockholmsregionen 
som utanför. Denna handbok riktar sig mot de förskolor, skolor och studenter 
som inte omfattas av klustersamarbetet (bedrivs med Stockholms universitet) 
eller partnerskolesamarbetet (bedrivs med Uppsala universitet). 

Allmänt om handboken 
Denna handbok är riktad till förskola och skola samt till VFU-studenter. Handboken fungerar 
både som en mall för så väl kommunala som fristående enheter. Vad gäller de kommunala enhe-
terna så är det inte bara en mall utan innehåller även gemensamma riktlinjer för VFU. Inom vissa 
rubriker finns det lokala variationer och det är upp till varje enhet att informera om dessa.

Nyckelroller
VFU-samordnare 
Det finns en VFU-samordnare i Sollentuna kommun. Uppdraget omfattar att ta fram kapacitets-
underlag och hantera det övergripande arbetet med att placera studenter på förskolor och skolor. 
Samordnaren gör även VFU-placeringar. I uppdraget ingår också att fylla i kontaktuppgifter, 
uppdatera dessa och administrera byten av studenter inom kommunen. VFU-samordnaren fung-
erar som en knutpunkt i kontakt mellan högskola/universitet och förskolor/skolor i kommunen. 
VFU-samordnaren i Sollentuna är Johan Hesselgren johan.hesselgren@sollentuna.se. 

Ansvarsperson på förskola/skola 
På varje enhet finns det en ansvarsperson. Det kan vara lärare, administrativ personal eller rektor. 
Det är främst till denna person som studenten/studenterna vänder sig till med frågor eller klagomål 
kring sin VFU. I andra hand kontaktas VFU-samordnare.  

Handledare
Handledaren planerar tillsammans med studenten/studenterna utifrån gällande kursplan vad som 
ska göras och handleder sedan studenten utifrån planeringen. Handledarens främsta uppgift är att 
möjliggör för studenten att uppnå de förväntade studieresultaten. Handledaren ska också delta 
i trepartsamtal (på de kurser där sådana ingår), lämna ett bedömningsunderlag till lärosätets 
examination och i god tid informera studenten och lärosätet om risk föreligger för att bli under-
känd. Vid behov kontaktas även VFU-samordnaren. 

För att få handleda ska handledaren vara behörig förskollärare/lärare inom det område som kursen 
avser. Det är önskvärt att handledaren har gått handledarutbildningen eller kommer att påbörja 
en handledarutbildning så snart en sådan erbjuds. 
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Gemensamma rutiner
Rutiner vid placering och mottagande 
Kommunens VFU-samordnare meddelar enheten när studenterna är placerade. VFU-ansvarig på 
enheten skickar snarast ut ett välkomstbrev där nödvändig information finns, se bilaga 1. Här är 
det viktigt att VFU-ansvarige per automatik har tillgång till studenternas e-postadresser. 

Studenten ser sin placering och lärosätet förväntar sig att det är studenten som tar första kontakt 
med handledaren. Tidigt under VFU I, eller före kursstart, håller den VFU-ansvarige (och om 
möjlighet finns deltar även handledarna) ett informationsmöte med studenten/ studenterna (se 
bilaga 2). Detta möte kan antingen ske i samband med att VFU:n startar eller att studenterna 
kallas till enheten, förslagsvis en sådan tid då de kan presenteras för kollegiet. Senast första dagen 
av VFU-perioden ska studenten visa legitimation och registerutdrag Vid avsaknad av registerut-
drag så kan inte VFU:n inledas. Förslagsvis kontrollerar VFU-ansvarig registerutdraget.

VFUII-VFU VI så är det inte nödvändigt att hålla ett uppstartsmöte men det är fortsatt viktigt att 
kontrollera registerutdrag, informera om sekretess samt påminna studenten om skolans regler och 
förväntningar.

Placering
Kommunen strävar efter att studenten har samma placering under hela sin studietid. Kontinuitet 
är något som gynnar båda parter. 

Byte av förskola/skola efter placering
Efter placering så finns det fall där studenter har bett om omplacering. Den vanligast förekom-
mande orsaken är att man tycker restiden till placeringen är för lång och önskar byta kommun. 
Enheten hänvisar i dessa fall till lärosätet. I övriga fall hänvisas studenten till VFU-samordnaren. 

Studieuppehåll
Om en student tar studieuppehåll bör studenten själv informera berörda parter. Återplacering sker 
på samma enhet när studierna återupptas.
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Under studentens placering
Auskultation
Under sin VFU-period ska studenterna göra auskultationer. En auskultation är en lektion/
tillfälle där man på förhand har diskuterat med sin handledare kring syftet med observationen 
samt vad det är som ska observeras. Efteråt görs tillsammans en efterreflektion. 

Observation
Under VFU-perioden kan studenten med fördel följa undervisning eller barns aktivitet under 
dagen för att sedan reflektera tillsammans med sin handledare.

Fältstudier
Under studietiden kan det mellan praktikperioderna förekomma uppgifter i form av fältstudier 
vilket innebär att studenterna i så fall kommer på besök till enheten utanför VFU:n. Exempel på 
uppgifter kan vara bland annat att göra intervjuer, enkäter eller andra uppgifter. Studenten/stu-
denterna måste ta kontakt i god tid. Med god tid avses minst en vecka innan. Studenten har inte 
rätt till handledning under fältstudier.

Examensarbete
Under slutet av utbildningen ska studenten skriva ett examensarbete och om så väljs så kan arbetet 
skrivas om enheten. Det är då bra att redan på ett tidigt stadium fundera tillsammans kring ett 
ämne. Exempelvis skulle det kunna vara ett utvecklingsområde som förskolan/skolan har. Lärosätet 
är ett viktigt komplement i detta arbete i funktionen av att ge stöd och information kring hur 
examensarbetet ska utformas. 

Studentansvar
Under VFU-perioden förväntas det att studenten/studenterna följer sin handledares arbetsplats-
förlagda tid. Om handledaren arbetar deltid fylls resterande tid ut med annan handledares tid. 
Studenterna ska delta i förskolan/skolans fortlöpande arbete och utvecklingsarbete. Studenterna 
följer enhetens normer och värden precis som alla andra. Vid frånvaro meddelas handledaren. 
Handledaren skickar inte in vfu-rapport förrän studenten tagit igen frånvaron. VFU:n avslutas 
med en utvärdering. se bilaga 3. Det är önskvärt att resultaten delges VFU-samordnaren. 

Misstanke om att studenten inte når förväntade studieresultat
Det är viktigt att handledaren i god tid informerar studenten, VFU-ansvarige och kursansvarige 
på lärosätet om risk föreligger för att bli underkänd. Vid behov kontaktas även VFU-samordnaren. 
En rekommendation inför samtalet med student är att utgå från det som står som förväntade 
studieresultat i studieplanen och berätta vilket/vilka av dessa mål som inte förväntas uppnås. Det 
är bra att innan samtalet tala med den VFU-ansvarige på enheten och den kursansvariga läraren 
på lärosätet.
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Lokala rutiner (står varje enhet fritt att ändra)
Måltider – Enheten bjuder på pedagogisk lunch vilket innebär att du sitter tillsammans med 
barnen/eleverna och äter.
Kaffe/te – I personalrummet finns det kaffe och te som det är fritt att ta av. Kaffet/teet dricks i 
personalrummet och även eventuell frukt äts där.
Parkering – Det finns ont om parkeringsplatser på enhetens gemensamma parkeringsplats därför 
parkeras eventuell bil på annat ställe.
Nycklar – Enheten ger inte ut några nycklar eftersom det inte finns ett behov för det.
Mobiltelefon – Mobiltelefonen får man ta med sig under arbetsdagen men den hålls i väskan/
fickan på ljudlöst läge. 
Klädsel – Inneskor, mössa på huvudet ok/inte ok osv.

Handledarutbildning
VFU-samordnaren skickar i god tid ut information om anmälan till handledarutbildning som 
arrangeras i kommunal regi i samarbete med Stockholms universitet.  Urval sker i fall då antal 
platser erbjudna från universitet är färre än antalet sökande. Utskick sker senast under maj månad.

Ersättning till handledare
Kommunala förskolor och skolor betalar ut ersättningen olika. I den kommunala förskolan tillfaller 
ersättningen den enskilda förskolan som använder pengen till något nyttigt. I skolan tillfaller hela 
arvodet till handledaren som kan välja att få det utbetalt som lön eller att använda pengarna till 
egen vidareutbildning. Pott för vidareutbildning måste användas under kalenderåret, dvs mellan 
1 januari- 31 december  På gymnasiet utbetalas hela arvodet i form av lön.

När det gäller de fristående förskolorna och skolorna så är det upp till varje enhet att avgöra hur 
man gör.

Registerutdrag från polisen
Enligt 2 kapitlet 31 § skollagen och lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska 
arbeta med barn så ska det lämnas ett registerutdrag från polisen. Denna lag omfattar även förskol-
lärarstuderande, lärarstuderande och sjuksköterskestuderande. Vid avsaknad av registerutdrag så 
kan inte VFU:n inledas. 

Sekretess 
Förskolan/skolan ansvarar för att det finns en rutin för att VFU-studenterna får information om 
sekretess och tystnadsplikt. Avtal för tystnadsplikt och sekretess finns på kommunens sida -  
https://www.sollentuna.se/forskola--skola/vfu/

Datorer och internetuppkoppling
VFU-ansvarige informerar om vad som gäller på enheten.
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Vikariat
En student kan inte vikariera samtidigt som den fullgör sin VFU. Med att vikariera avses att stu-
denten ensamt lämnas ansvarig för den pedagogiska verksamheten/undervisningen. Det kan vara 
bra för studenten att få ansvaret att hålla i en eller några lektioner själv om handledning ges före 
och efter tillfället. 

Övrigt
Barns/elevers inflytande
Enligt skollagen ska barnens/elevernas inställning och åsikter i frågor som rör dem klarläggas så 
långt som det är möjligt. Det genomförs därför en frågestund alternativt en enkät med barnen/
eleverna minst en gång under den terminen och i de grupper som haft en VFU-student. Se bilaga 
4.  Det är önskvärt att en sammanställning skickas till VFU-samordnaren.

Bilaga 1 Välkomstbrev
Hej och välkommen!

Jag heter xxxxx och är VFU-ansvarig för alla studenter på xxxxxx. Det är jag som kommer ta emot 
dig på din första dag och vara den person som du vänder dig till med frågor och funderingar kring 
din första VFU. Jag skickar med vår lokala handbok i det här mailet där du kan läsa om vad som 
gäller under din VFU på xxxxxxx. Var vänlig och se till att ta med registerutdrag från polisen till 
vårt första möte.

Din handledare kommer att heta xxxx.xxxx. Var vänlig och kontakta handledaren snarast.

Med vänliga hälsningar

Namn, Efternamn
VFU-ansvarig
Förskola/Skola
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Bilaga 2 Introduktionsträff med 
VFU-ansvarig
• Hälsa alla välkomna
• Alla får möjlighet att presentera sig
• Registerutdrag och legitimation

Alla studenter ska lämna in ett registerutdrag innan starten av VFU-perioden. Har inte utdrag     
visats upp så kan studenten inte påbörja sin VFU. Registerutdrag är giltiga i ett års tid.

• Fyll i sekretessblankett
Sekretessblanketten finns att hämta på Sollentuna kommuns hemsida. Det är viktigt att ni  
informerar kring vad som gäller.

• Berätta lite om förskolan/skolan
Fakta
Förskolans/skolans normer och värden
Etiska förhållningssätt

• Informera om rutiner
Exempelvis nycklar, IT-inloggning, raster, lunch, allergier, frånvaro, förväntningar på
studenterna.

• Informera om VFU-periodens upplägg
Deltagande i eventuell fortbildning, utvecklingssamtal, utvärdering osv.

• Rundvandring
Under rundvandringen presenteras relevant personal.

Bilaga 3A Enkät förskollärarstudenter
Betygsätt mellan 1-10, där 1 är lägst och 10 högst
• Jag har fått tillräckligt med information från förskolan inför min VFU.
• Jag upplevde att uppstartsmötet var meningsfullt.
• Jag har fått tillräckligt med information under min VFU från förskolan.
• Jag har blivit bemött på ett professionellt och trevligt sätt av personalen.
• Jag har blivit bemött på ett trevligt sätt av barnen.
• Min handledare har skött de åtaganden som förväntats av hen.
• Jag upplever att de förväntningar och krav som förskolan haft på mig varit rimliga.
• Mitt sammantagna betyg av VFU:n är.

Kommentar 
• Det bästa med min VFU har varit.
• Det här skulle skolan kunna tänka på tills nästa gång.
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Bilaga 3B Enkät lärarstudenter 
Betygsätt mellan 1-10, där 1 är lägst och 10 högst
• Jag har fått tillräckligt med information inför min VFU.
• Jag upplevde att uppstartsmötet var meningsfullt.
• Jag har fått tillräckligt med information under min VFU.
• Jag har blivit bemött på ett professionellt och trevligt sätt av personalen.
• Jag har blivit bemött på ett trevligt sätt av eleverna.
• Min handledare har skött de åtaganden som förväntats av hen.
• Jag upplever att de förväntningar och krav som skolan haft på mig varit rimliga.
• Mitt sammantagna betyg av VFU:n är.

Kommentar
• Det bästa med min VFU har varit.
• Det här skulle enheten kunna tänka på tills nästa gång.

Bilaga 4 Enkät elever
Vilken årkurs går du i?

Betygsätt mellan 1-10, där 1 är lägst/dåligt och 10 högst/bra
• Hur bra tycker du att undervisningen var när lärarstudenten undervisade?
• Hur bra tycker du arbetsron var när den lärarstuderande undervisade?
• Fick du den hjälp du behövde under de lektioner som den lärarstuderande undervisade?
• Hur tycker du att den lärarstuderande var mot dig?
• Jag vill gärna att det kommer fler lärarstudenter till klassen.

Skriva några ord
• Vad var bäst med att ha en lärarstudent i klassen?
• Vilken var den största skillnaden mellan att ha en lärarstuderande och inte ha en

lärarstuderande?
• Tills nästa gång kan lärarstudenten tänka på följande.
• Jag tycker lärarstudenten gjorde det här bra.




