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BILAGA TILL VFU-AVTAL (förklarande text till vissa av paragraferna) 

 

1§ 1  Skolhuvudmannen är ett samlingsbegrepp som används för alla skolformer inbegripet fristående 
skolor/förskolor och folkhögskolor. 

1§ 2 VFU-institutioner och programråd meddelar aktuell VFU-information till Lärarhögskolans kansli som 
därefter ansvarar för att genom sin webb ge aktuella och uppdaterade anvisningar om mer specifika 
detaljer kring verksamhetsförlagd utbildning. (se Lärarhögskolan vid Umeå universitets hemsida  

http://www.lh.umu.se/student/vfu/ ) 

2§ 1 Med kunskapsområde avses vetenskapligt innehåll och metoder som är relevanta för pedagogisk 
verksamhet, till exempel förskolepedagogik och fritidshemspedagogik. 

5§ 1 Skolhuvudmannen bedömer och avgör var den studerande placeras. Avsteg från denna ordning 

måste ske i samråd med Lärarhögskolans kansli. Studenten kan placeras vid olika skolor/förskolor under 

sin studietid. Dock skall placeringen avse den studerandes verksamhetsområde. Den studerande själv får 

inte anordna VFU-placering. 

5§ 4 Auskultation betyder att studenten, förutom övningsundervisning, också följer övrig verksamhet i 

utbildningssyfte. För en blivande ämneslärare innebär det till exempel att man följer och observerar 

undervisningen i det eller de ämnen där man ännu inte hunnit studera ämnet/ämnena i utbildningen. 

Även övrig verksamhet som berör lärares arbete omfattas av begreppet auskultation.  

Den period då den studerande i samråd med lokal VFU-handledare självständigt provar på 

undervisning/pedagogiska aktiviteter är en del i utbildningen och ska inte räknas som vikariat. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen innebär studier på heltid. Studenten förväntas aktivt medverka i 

skolans/förskolans verksamhet och genomföra de uppgifter som är relaterade till kursen. 

Då VFU är en del av studentens utbildning är det inte tillåtet för studenten att vikariera eller arbeta på VFU-
platsen under VFU. 

5§ 6 Skolhuvudmannens representanter i Lärarhögskolans programråd utses via Region Västerbotten 

5§ 7 Lokal VFU-handledaren bör ha genomgått Lärarhögskolans grundläggande handledarutbildning. 
Lärarhögskolan står för utbildningskostnaderna medan Skolhuvudmannen ser till att lokala VFU-
handledare erbjuds den möjligheten. Det åligger parterna att planera utbildningen på sådant sätt att det 
tids- och kostnadsmässigt passar båda parter.  Innan utbildningen planeras skall samråd ske med berörd 
Skolhuvudman. 

 

6§ 3 Samtalet genomförs under VFU-kurserna -  Att undervisa (ett besök med samtal) och Läraryrkets 

dimensioner (två besök med samtal). Universitetsläraren, lokal VFU-handledare och studenten samtalar på 

ett strukturerat sätt med bedömningsunderlaget som grund. Trepartssamtalet är ett av underlagen för 

http://www.use.umu.se/student/vfu/


Lärarhögskolans examination där studenten förväntas kunna visa prov på reflektionsförmåga och att kunna 

värdera sin professionsutveckling utifrån gjorda erfarenheter gentemot de förväntade studieresultaten 

för kursen. 

6§ 4 VFU-kurser skall i likhet med andra kurser inom universitetet utvärderas. Det är programråden som 

har till uppgift att genomföra uppföljningar av verksamheten inom respektive program. 

6§ 6 Arkiveras enligt Riksarkivets författningssamling RA-FS 2011:2 

6§ 7 För ytterligare information om VFU,se Lärarhögskolan vid Umeå universitet hemsida:  
http://www.lh.umu.se/student/vfu/ 

6§ 8  Skolhuvudmannen bör som avnämarrepresentant delta i berörda programråd där frågor relaterade till 
VFU diskuteras och följs upp. 
De kontaktpersoner som utses hor skolhuvudmännen kallas till kontinuerliga regionala möten för 
utvärdering och kvalitetsuppföljning. 

7§ 2 Huvudprincipen är att det i hos Skolhuvudmannen ska finnas en betalningsmottagare. Om det finns 

extraordinära skäl för en annan ordning görs en överenskommelse mellan Skolhuvudmannen och 

Lärarhögskolan.  

7§ 4 Lärarhögskolan tar initiativ till utvärderingen i samarbete med Skolhuvudmannen samt 

administrerar arbetet. En mer omfattande utvärdering genomförs vart tredje år och enklare 

utvärderingar däremellan. 
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