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Presentation av gymnasieskolan
Rudbeck ligger i Sollentuna, nära Edsbergs slott. Vi har ca 2200 elever och ca 250 anställda, varav ca 180 är 

lärare. Vi har en skolchef och sju rektorer, som ansvarar för olika program. De program som vi har är 

ekonomiprogrammet, el- och energiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, 

introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och 

teknikprogrammet. Det finns också elever som går naturvetenskapsprogrammet och 

samhällsvetenskapsprogrammet med musikinriktning.Vi har också orienteringsprogrammet och 

riksfriidrottsprogrammet, samt en AST-enhet för elever med diagnoser inom autismspektrum.

Rudbeck har koncentrationsläsning, det innebär att skolåret är indelat i tre perioder om ca elva veckor var. 

Varje 50-poängskurs läses i en period och 100-poängskurser läses över två perioder. Varje ämne har alltså 

fyra klocktimmar lektioner i veckan, utspridda på tre till fyra lektioner i veckan. 

Nyckelroller
Ansvarig
Linus Nygren; gymnasiechef

Kontaktuppgifter
linus.nygren@sollentuna.se 

Rektor ansvarar för att det skapas en organisation för VFU på den enskilda enheten, att det upprättas en 

lokal handbok och att det finns ett system för att den uppdateras. Det är även rektor som ska utse VFU-

ansvarig och skapa förutsättningar för VFU-arbete. Här inkluderas att ge handledare möjlighet att delta i 

seminarier och för de lärare som saknar handledarutbildning ge dessa förutsättningar att gå en sådan. 

Rektor ser till att tid finns avsatt för att VFU-ansvarig samt handledare kan utföra sina uppdrag.

VFU-ansvariga på skolnivå
Sigrid Ernlund 

Kontaktuppgifter
sigrid.ernlund@sollentuna.se

VFU-ansvarig är den som sköter det administrativa arbetet på enheten. I detta ingår att ta emot 

studenterna, placera dem hos respektive handledare, förmedla information till såväl handledare som 

studenter och inventera antalet VFU-platser för nya lärarstudenter. Som ansvarig ingår också att delta vid 

eventuella VFU-informationsmöten i kommunen som VFU-samordnaren bjuder in till. Det är även den 

VFU-ansvariga som bjuder in handledarna till seminarier som universitet arrangerar.

Handledare

Handledaren planerar tillsammans med studenten/studenterna utifrån gällande kursplan vad som ska 

göras, handleder sedan studenten utifrån planeringen och möjliggör för studenten att uppnå de 

förväntade studieresultaten. Handledaren ska också delta i trepartssamtal (på de kurser där sådana ingår), 

lämna ett bedömningsunderlag inför lärosätets examination och i god tid informera studenten, VFU-

ansvarig och lärosätet om risk föreligger för att bli underkänd. Vid behov kontaktas även VFU-

samordnaren. I handledaruppdraget ingår att kontinuerligt vidareutbilda sig genom att delta i seminarier 

som arrangeras av universitet. Vidareutbildning är att betrakta som en möjlighet för handledaren, inte en 

skyldighet. För att få handleda ska handledaren vara behörig 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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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-

ansvarig per automatik har tillgång till studenternas e-postadresser i portalen. 

Studenten ser sin placering ca tre veckor innan kursstart före sin första VFU-period och bjuder då in sin 

handledare till sin VFU-portfölj eller i samband med att studenten blivit placerad. Lärosätet förväntar sig att 

det är studenten som tar första kontakt med handledaren. Handledaren får ett mail med en inbjudan och 

behöver dels acceptera den och dels skapa ett EduIDkonto om hen inte har ett sådant konto sedan tidigare. I 

studenternas VFU-portfölj finner handledaren information kring vad som ska göras samt bedömningsunderlag. 

Tidigt under VFU I, eller före kursstart, håller den VFU-ansvariga (och om möjlighet finns deltar även 

handledarna) ett informationsmöte med studenterna, se bilaga 2. Detta möte kan antingen ske i samband med 

att VFU:n startar eller att studenterna kallas till skolan, förslagsvis en sådan tid då de kan presenteras för 

kollegiet. Senast första dagen av VFU-perioden ska studenten visa legitimation och registerutdrag. 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 lärarstuderande i skolan. Vid avsaknad av 

registerutdrag så kan inte VFU:n inledas. Förslagsvis kontrollerar VFU-ansvarig registerutdraget.

VFUII-VFU VI 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.

Studentansvar 

Under VFU-perioden förväntas det att studenten/studenterna följer sin handledares arbetsplatsförlagda tid. 

Om handledaren arbetar deltid fylls resterande tid ut med annan handledares tid. Studenterna ska delta i 

skolans fortlöpande arbete och utvecklingsarbete. Lärarstudenterna 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 som studenten gör och ger till den VFU-

ansvariga, se bilaga 3.
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Under studentens placering

Auskultation
Under sin VFU-period ska studenterna göra auskultationer. En auskultation är en lektion där studenten 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 eleverna i andra ämnen än det/de studerade ämnena. 

Det är även bra att få se klasser med olika lärare och att få följa en klass under en dag för att få ett 

elevperspektiv.

Fältstudier
Under studietiden kan lärarstudenten mellan praktikperioderna få uppgifter i form av fältstudier vilket 

innebär att studenterna i så fall kommer på besök till skolan utanför VFU:n. Exempel på uppgifter kan vara 

bland annat att göra intervjuer, enkäter eller andra uppgifter. Studenterna 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 sin lärarutbildning ska studenten skriva ett examensarbete och om studenten så väljer så 

kan arbetet skrivas om skolan. Det är då bra att redan på ett tidigt stadium fundera tillsammans kring ett 

ämne. Exempelvis skulle det kunna vara ett utvecklingsområde som skolan/kommunen har. Universitet är 

ett viktigt komplement i detta arbete i funktionen av att ge stöd och information kring hur examensarbetet 

ska utformas.

Professionsnära seminarier för studenter
Skolan ska hålla professionsnära seminarier en gång per termin. Det är önskvärt att enheterna samverkar 

om att ordna seminarier för att på så sätt underlätta att seminarier ordnas varje termin. Det är VFU-

samordnaren som initierar arbetet med professionsära seminarier och den enskilda skolan koordinerar 

seminariet med stöd av samordnaren. Anordnandet av professionsnära seminarier sker i dialog med VFU-

samordnaren samt respektive rektorsgrupp. Målet är att varje student får möjlighet att delta i ett 

seminarium per halvår och ett avslutande seminarium för de som gör sin sista VFU i kommunen. 

Seminariet förläggs så att det omfattar så många studenters VFU som möjligt. Övriga studenter bjuds in 

och ges på så sätt möjlighet att delta. 
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Misstanke om att studenten inte når förväntade studieresultat

Det är viktigt att handledaren i god tid informerar studenten, VFU-ansvarig och kursansvarig på 

universitetet om risk föreligger för att bli underkänd. Vid behov kontaktas även VFU-samordnaren. I 

studentens VFU-portfölj finns det kontaktuppgifter till den kursansvarige läraren. 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-ansvariga på enheten och den kursansvariga läraren på universitetet.

Rutiner 

Måltider – VFU-studenter kan köpa lunch för 35 kronor om dagen. Det finns några pentry på skolan med 

kylskåp och micro så det går bra att ta med sig mat också.

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, inte i klassrummet.

Parkering – Det finns ont om parkeringsplatser på skolans gemensamma parkeringsplats därför parkeras 

eventuell bil på annat ställe.

Nycklar – VFU-studenten får hämta ut nycklar och nyckelkort, för att kunna komma in i arbetsrum, 

klassrum och kopieringsrum.

Mobiltelefon – Mobiltelefonen får man ta med sig i klassrummet men den hålls i väskan/fickan på ljudlöst 

läge

Övrigt
Elevens inflytande
Enligt skollagen ska elevernas inställning och åsikter i frågor som rör dem klarläggas så långt som det är 

möjligt. Det genomförs därför en enkätundersökning minst en gång under den terminen i de klasser som 

haft en VFU-student. Se bilaga 4. Det är handledaren som sammanställer svaren och skickar en 

sammanställning till den VFU-ansvariga.

Handledarutbildning 
I början av varje läsår inventeras antalet utbildade handledare och utifrån den inventeringen utses/tillfrågas 

lärare som ännu inte gått utbildningen. Syftet är att successivt öka skolans andel utbildade handledare. Det 

är skolans rektor som ansvarar för att tid och möjlighet ges till att utöka antalet handledare på enheten. 

VFU-ansvarig på skolan anmäler lärare till handledarutbildningen.

Ersättning för handledare
Varje handledare får hela arvodet som universitetet betalar ut för handledande av student. Handledaren kan 

välja att få det utbetalt i lön eller att ha innestående för vidareutbildning. Pott för vidareutbildning måste 

användas under kalenderåret, dvs mellan 1 januari- 31 december. Utbetalning sker två gånger per år, i juli 

och i februari.
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Professionsnära seminarier för handledare
Professionsnära seminarier arrangerar VFU-samordnaren i samverkan med VFU-ansvarig och 

universitetet. Syftet är att stärka handledarna i deras roll samt uppdatera handledarna vad som gäller inom 

den senaste forskningen kring didaktik och pedagogik inom lärarutbildningarna och VFU. Den lokala 

enheten ska möjliggöra och reservera tid för handledares deltagande på seminarierna. Det är önskvärt att så 

många som möjligt deltar men det går även att skicka en handledare från enheten som sedan informerar de 

resterande handledarna på skolan

Uppdatering av lokal handbok 
Den lokala handboken revideras varje vår. Den VFU-ansvariga ser till att alla handledare på enheten samt 

VFU-samordnaren får ta del av handboken. Arbetet sker under hösten och är klart senast under november 

månad.

Bilaga 1 Välkomstbrev
Hej och välkommen!

Jag heter Sigrid Ernlund och är VFU-ansvarig för alla studenter på Rudbeck. 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 Rudbeck Var vänlig och se till att ta 

med registerutdrag från polisen till vårt första möte.

Din handledare kommer att heta xxxx.xxxx och du hittar e-postadressen i VFU-portföljen. Var vänlig och kontakta 

handledaren snarast.

Med vänliga hälsningar

Sigrid Ernlund

VFU-ansvarig

Rudbecks gymnasium



7

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 skolan

Fakta

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

Professionsnära seminarium, deltagande i fortbildning, utvecklingssamtal, utvärdering osv.

• Rundvandring

Under rundvandringen presenteras relevant personal.

Bilaga 3 Enkät lärarstudenter
Betygsätt mellan 1-10, där ett är lägst och 10 högst
• Jag har fått tillräckligt med information från förskolan/förskolan inför min VFU.

• Jag upplevde att uppstartsmötet var meningsfullt.

• Jag har fått tillräckligt med information under min VFU från förskolan/skolan

• 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 skolan kunna tänka på tills nästa gång.



8

Bilaga 4 Enkät elever
Vilken årkurs går du i?

Betygsätt mellan 1-10, där ett 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.

Skriv 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 lärarstude-rande? Tills nästa gång

kan lärarstudenten tänka på följande.

• Jag tycker lärarstudenten gjorde det här bra.
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Allmänt om VFU-kluster
Ett kluster är en organisatorisk plattform för en samling förskolor/skolor som samarbetar internt  
och utgör gemensamt en kontaktpunkt med Stockholms universitet. I varje kluster finns en 
hög koncentration av både handledare och studenter vilket möjliggör till kollegialt lärande. Det 
kollegiala lärandet kommer att säkerställa att de studenter som kommer till Sollentuna kommun 
får en likvärdig VFU. I det fullt utbyggda klustret kommer det vara 50 studenter i förskolan, 100 
studenter i grundskolan och 50 studenter i gymnasiet. Varje enhet tar emot studenter efter bästa 
förmåga.

I Sollentuna kommun ingår följande förskolor/skolor i klustret:

Förskola
Förskolorna i Edsbacka – Bikupan, Malla och Sofielunds förskola
Förskolorna i Häggvik – Linnés, Smultronstället och Skälbys förskola
Förskolorna i Töjnan – Igelkotten och Bygatans förskola 
Förskolorna i östra Sollentuna - Rösjö förskola och Sjörövarens förskola 

Grundskola
Edsbergsskolan, Helenelundsskolan, Turebergsskolan, Silverdalsskolan, Sofielundsskolan och 
Sollentuna musikklasser 

Gymnasiet
Rudbeck

Organisation och 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 placeringar till skolor och förskolor som inte ingår i klustret. I uppdraget 
ingår också att fylla i kontaktuppgifter, uppdatera dessa och administrera byten av studenter inom 
kommunen. VFU-samordnaren fungerar som en knutpunkt i kontakt mellan Stockholms univer-
sitet och förskolor/skolor i kommunen. Samordnaren ansvara för att information och samverkan  
mellan klusterförskolorna/skolorna fungerar och även för att den kommunala handboken upp- 
dateras. VFU-samordnaren i Sollentuna är Johan Hesselgren – Johan.hesselgren@sollentuna.se.

Rektor
Rektor ansvarar för att det skapas en organisation för VFU på den enskilda enheten, att det upp- 
rättas en lokal handbok samt att den kontinuerligt uppdateras. Det är även rektor som ska utse  
skolans kontaktlärare och skapa förutsättningar för VFU-arbete. Här inkluderas att ge handledare 
tid för handledaruppdraget och ge lärare som saknar handledarutbildning möjlighet att gå en 
sådan. 
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VFU-ansvarig på förskole/skolnivå
VFU-ansvarige på förskole/skolnivå är den som sköter det administrativa på förskole/skolnivå. I 
detta ingår att ta emot studenten, placera dem hos handledare, förmedla information till så väl 
handledare som studenter och inventera antalet VFU-platser för nya lärarstudenter. Som an-
svarig på förskole/skolnivå ingår också att delta vid VFU-informationsmöten i kommunen som 
VFU-samordnaren sammankallar till.

Handledare
Handledaren planerar tillsammans med studenten/studenterna utifrån gällande kursplan vad som  
ska göras och handleder sedan studenten utifrån planeringen och möjliggör för studenten att upp-
nå de förväntade studieresultaten. Handledaren ska också delta i trepartsamtal (på de kurser där 
sådana ingår), lämna ett bedömningsunderlag inför lärosätets examination och i god tid informera 
studenten, lokal kontaktlärare och lärosätet om risk föreligger för att bli underkänd. Vid behov 
kontaktas även VFU-samordnaren. I handledaruppdraget ingår att kontinuerligt vidareutbilda sig 
genom att delta i seminarier som arrangeras.

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. 

Lokal handbok
Det finns en gemensam mall för den lokala handboken som enheterna ska ha/upprättat. Syftet 
med den lokala handboken är att tydliggöra ansvarsfördelningen inom respektive enhet, säkerstäl-
landet av det kollegiala lärandet samt en likvärdig VFU. I den lokala handboken finns praktisk 
information kring VFU för den specifika förskolan/skolan.

Avtal
Samverkansavtal inom Stockholmsregionen
Sollentuna kommun har ingått ett samverkansavtal som omfattar regionens sju lärosäten och 26 
kommuner. Avtalet gäller tills vidare från den 1 januari 2019. Samverkansavtalet innebär att  
Sollentuna kommun och övriga kommuner tar emot studenter så att de kan fullgöra sin utbild-
ning. Där regleras krav för att ta emot studenter, ersättning, lärarutbildningar som omfattas och 
andra frågor som är kopplade till VFU. 
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Klusteravtalet
Syftet med upprättandet av klusteravtal är att koncentrera studenterna till ett färre antal enheter. 
Enheterna ska, när klustret är utbyggt, vara specialiserade på att handleda studenter från Stock-
holms universitet. 

Klusteravtalet är ett specifikt avtal mellan kommunen och Stockholms universitet. Avtalet inne-
fattar för tillfället elva förskolenheter, sex kommunala grundskolor och ett kommunalt gymnasi-
um. Klusterverksamheterna omfattas även av samverkansavtalet vilket innebär att förskola/skola 
kan ta emot studenter från andra lärosäten än Stockholms universitet om utrymme finns. 

Obs. I fall då det inte konkurrerar med klusteravtal eller samverkansavtal kan förskolor/skolor 
ta emot studenter från lärosäten utanför regionen. Placeringar sker alltid genom kommunens 
VFU-samordnare.

Lärarprogram 
Varje student har VFU-kurser som omfattar 30 hp under sin utbildningstid. VFU-kurserna varie-
rar mellan en och tio veckor. Tidpunkten variera för när de olika kurserna hålls. I VFU portalen 
finns information om både schema och omfattning. 

Förskollärarprogrammet: 
210 hp, fem VFU-perioder

Grundlärarprogrammen:
F-3, 240 hp, tre VFU perioder
Åk 4-6, 240 hp, tre VFU perioder
Fritidshem 180 hp, fyra VFU perioder

Ämnelärarprogrammen:
Språkhumaniora och samhällsvetenskaplig inrikt 7-9, 240 hp, tre VFU perioder
Språk humaniora och samhällsvetenskaplig inrikt gymnasiet, 300 hp, tre VFU perioder
Matematik, naturvetenskap och teknisk inrikt 7-9 240 hp, tre VFU perioder
Matematik, naturvetenskap och teknisk inrikt gymnasiet 300 hp, tre VFU perioder

Kompletterande pedagogisk utbildning: 
(KPU) 90 hp, tre VFU perioder

Yrkeslärarprogrammet: 
90 hp tre, VFU perioder 

Utländsk lärares vidareutbildning:  
(ULV) 120 hp som mest. Individuell studieplan tillämpas. 
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Klustrets gemensamma rutiner
Handledarutbildning
I början av läsåret inventeras behovet av att utbilda nya handledare på lokal nivå. Detta meddelas 
till VFU-samordnaren som gemensamt med universitet organiserar en handledarutbildning. Det 
är upp till varje enhet att utse vem som ansvarar för inventering av vilka på skolan som behöver 
gå handledarutbildning, förslagsvis kontaktläraren på respektive enhet i samråd med biträdande 
rektor/rektor. Det är rektor som ansvarar för att möjlighet ges till att gå handledarutbildningen.

Ersättning till handledare
Ersättningen fördelas olika beroende på om det är förskola eller skola. I förskolan tillfaller er-
sättningen 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.

Professionsnära seminarier för handledare
Handledarseminarier arrangerar VFU-samordnaren i samverkan med VFU-ansvarig och Stock-
holms universitet. Syftet är att stärka handledarna i deras roll samt uppdatera handledarna vad 
som gäller inom den senaste forskningen kring didaktik och pedagogik inom lärarutbildningarna 
och VFU.

Placering
Studenten har samma placering under hela sin studietid, undantaget gymnasielärarstuderanden.

Studentansvar 
I den lokala handboken finns en del om studentansvar. Det förväntas att studenten har tagit del 
av detta innan den påbörjar sin första VFU. Det är den lokala VFU-ansvarige som ansvarar för att  
studenterna får tillgång den lokala handboken och på så sätt säkerställer att studenten känner till 
vilket ansvar hen har.

Byte av VFU-handledare 
Om det finns skäl till byte så ska den VFU-ansvarige i första hand se över möjligheter i att ompla-
cera inom enheten och i andra hand kontakta VFU-samordnaren.

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. I 
dessa fall hänvisas studenten till Stockholms universitet.

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 lärar-
studerande. I förskola/skolans lokala plan står det vem som ansvarar för att kontrollera detta. Vid 
avsaknad av registerutdrag så kan inte VFU:n inledas.
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Sekretess
Rektor 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 hemsida.

Professionsnära seminarium för studenter
Förskolan/skolan ska hålla professionsnära seminarier en gång per termin. Det är önskvärt att  
enheterna samverkar om att ordna seminarier för att på så sätt underlätta att seminarier ordnas 
varje termin. Det är VFU-samordnaren som initierar arbetet med professionsära seminarier och  
den enskilda förskolan/skolan koordinerar seminariet med stöd av samordnaren. Anordnandet av 
professionsnära seminarier sker i dialog med VFU-samordnaren samt respektive rektorsgrupp. 
Målet är att varje student får möjlighet att delta i ett seminarium per halvår och ett avslutande 
seminarium för de som gör sin sista VFU i kommunen.

Datorer och internetuppkoppling
VFU-ansvarige informerar om vad som gäller på enheten.

Vikariat
En student kan inte vikariera samtidigt som den fullgör sin VFU. Med att vikariera avses att  
studenten ensamt lämnas ansvarig för den pedagogiska verksamheten/undervisningen. Det kan 
dock vara bra för studenten att få ansvaret att hålla i en eller några lektioner själv om studenten 
får handledning för och efter lektionstillfället tillsammans med sin handledare.

Studieuppehåll
Om en student tar studieuppehåll bör studenten själv informera berörda parter. Studenten åter- 
placeras på samma enhet när studierna återupptas.

Handbok för VFU 
Den kommunala handboken för VFU
Den kommunala handboken uppdateras varje vår tillsammans med kontaktlärarna. Den 
revidera-de handboken skickas sedan ut under hösten till kontaktlärare på respektive enhet.

Lokala handboken
Den lokala handboken revideras varje vår. Den lokala kontaktläraren ser till att den kommer alla 
till del så väl handledare som VFU-samordnare.




