LATHUND FÖR VFU-ANSVARIG I KURS
för kontakter med Lokala lärarutbildare, LLU inför VFU-period

Informationsbrev
Senast två veckor före VFU-periodens början skickas information av VFU-ansvarig i kurs till
LLU via e-post som hämtas i VFU-systemet. Använd funktionen ”Visa registrerade studenters
VFU-placering – kurs” och sök på kursens anmälningskod.
Lokala samordnare önskar också få samma information som LLU. E-postadresser till LSO
finns i VFU-systemet under funktionen ”Visa lokala samordnare – kommun”
Alternativ till ovanstående; Studenten tar med dokument vid besök två veckor före.
Information ska också i detta fall skickas till LSO.

Dokument till LLU och LSO

Länk

1 Brev
med kursspecifik information
och kontaktuppgifter. Se mall.
2 Kursplan/er
och ev. studiehandledning
3 Bedömningsunderlag

Länk till bedömningsunderlag – framsida:
http://www.hig.se/filearchive/Utbildnings--ochforskningskansliet/Dokument/VFU/Blanketter/Bedomningsunderl
ag.pdf
Länk till bedömningsunderlag AU 3 – framsida:
http://www.hig.se/filearchive/Utbildnings--ochforskningskansliet/Dokument/VFU/Blanketter/Bedomningsunderl
ag-AU3.pdf

4 VFU-Guiden
med information om bl.a.
organisation, ansvarsområden,
examination och ordförklaringar.

http://hig.se/download/18.4ede0f912a6e4ed76c80006328/VFUGuiden_2010_vit.pdf

5 Rutiner vid risk för
underkännande av VFU

http://www.hig.se/download/18.1aac0ed612658f7d8758000815
6/bil5%2C2.pdf
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Förslag till möten – inför och under VFU-period
• Inför VFU-period inbjuds till ett informations- och planeringsmöte. Med på mötet är
kursansvarig (ev. VFU-ansvarig), studenter och LLU. Vid dessa möten kan
videokonferens/webbverktyg användas för LLU som ej har möjlighet att resa.
•

I slutet av en längre VFU-period kallas LLU till ett bedömningsmöte då studenterna
tar hand om gruppen/klassen på partnerskolan under rektors ansvar. Under detta
möte kan generella bedömningsfrågor diskuteras och om behov finns kan även
specifika studenter diskuteras enskilt.

Terminologi
Det är viktigt att alla vi, som är involverade i lärarutbildningen, använder en gemensam
terminologi. När den nuvarande lärarutbildningen infördes 2001 innebar det ett ökat ansvar
och därmed statushöjning för dem som utbildar studenter på plats i förskolan och skolan.
Nu
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Lokal lärarutbildare
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Förr
Praktik
Handledare
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Lär ar utbildningen

Till Lokala lärarutbildare
Information inför Verksamhetsförlagd utbildning

Hej!
Information om;
Kursens/terminens innehåll och syfte med relevans för VFU
VFU-veckor
Bedömning – bedömningsunderlagen, inlämning mm
Frånvaro
Ev. möten

Information om utvärdering av VFU; Ett utvärderingsformulär för VFU-perioden kommer att
skickas till dig som Lokal lärarutbildare samt till din student i slutet av terminen. Enkäten är
webbaserad och information om den kommer att skickas via e-post från VFU-enheten vid
HiG.

Kontaktperson vid HiG
Telefonnummer
E-postadress

Bilagor/länkar;
Kursplan
Bedömningsunderlag
PM för Verksamhetsförlagd utbildning
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