Rutiner vid risk för underkännande av verksamhetsförlagd
utbildning, VFU
1. Om den lokala lärarutbildaren bedömer att en student inte uppfyller kursens syfte och
mål under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, eller upptäcker bristande
förmåga hos en student, ska den lokala lärarutbildaren ta kontakt med ansvarig lärare
vid Högskolan i Gävle, HiG-lärare, inom aktuell kurs eller kontaktperson för
inriktningen/aktuell kurs i allmänt utbildningsområde, AU. Det samma gäller då en
student har frånvaro.
2. Kontaktpersonen vid HiG informerar skyndsamt examinator och VFU-ansvarig inom
lärarutbildningskansliet. Examinator avgör i samråd med lärare inom kursen och
aktuell LLU-are hur ett VFU-besök ska organiseras. HiG-lärare besöker studenten
under VFU. HiG-lärare, LLU-are och student samråder om den uppkomna situationen.
Kursansvarig lärare kontaktar därefter lärarutbildningskansliet som tillsätter en mentor
för studentens fortsatta studiegång. Mentorn följer studenten och håller kontinuerlig
kontakt och skall vara studentens samtalspartner. Mentorn ersätts med 2 dagar per
läsår.
3. VFU-ansvarig inom lärarutbildningskansliet organiserar ett resttillfälle före nästa
ordinarie VFU-period. För varje VFU-period erbjuds ett resttentamenstillfälle. VFU
inom en kurs måste vara godkänd för att nästa VFU-period ska kunna påbörjas.
Dispens med redovisning av resttillfälle för obligatorisk fältstudieuppgift eller
motsvarande kan ges. En inriktnings- eller AU-kurs får dock påbörjas utan att
föregående VFU är godkänd. I annat fall stoppar detta helt en student från vidare
studier eftersom en VFU-rest inte alltid kan hinnas med före det att inriktnings- eller
AU-kursen startar. Antalet resttillfällen skall anges i kursplan där VFU ingår.
4. Kursansvarig HiG-lärare informerar lärarutbildningskansliet skyndsamt om studenten
blir underkänd även vid resttentamenstillfället. Då inleds en process med
studievägledningssamtal. Representant för lärarutbildningskansliet, kursansvarig lärare
och studievägledare i samarbete med kurator kallar omgående studenten till samtal.
Studenten kommer under dessa premisser inte att kunna få en fullständig lärarexamen.
5. Om studenten blir godkänd under VFU, men tveksamhet råder om studentens
möjligheter att fullfölja sina studier informeras studenten av kursansvarig lärare om
risken för fortsatt underkännande och konsekvenserna av ett underkännande.
Kursansvarig lärare kontaktar lärarutbildningskansliet som tillsätter en mentor för
studentens fortsatta studiegång (se under 2).
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