LÄRARUTBILDNING

Studentinformation – Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Vid en lärarexamen om minst 210 högskolepoäng ingår 30 högskolepoäng VFU och vid en examen
om minst 270 högskolepoäng ingår 45 högskolepoäng VFU. VFU är uppdelad i 6 veckor praktiskt
lärararbete då du på heltid ska befinna dig på din partnerskola och 4 veckor fältstudier.
Du kommer att vara knuten till samma partnerskola/samverkansskola under hela din utbildningstid.
Information om vid vilken partnerskola du blir placerad hittar du i VFU-systemet.
Information om VFU hittar du på hemsidan för verksamhetsförlagd utbildning .
Minst 2 veckor före varje VFU-period ska du kontakta din lokala lärarutbildare.
Du ansvarar för att hålla aktiv kontakt med din lokala lärarutbildare på partnerskolan under hela
utbildningstiden.
Frånvaro under praktiskt lärararbete ska du ta igen efter överenskommelse med din lokala
lärarutbildare.
Vid eventuellt byte av verksamhetsområde t.ex. från grundskola till förskola, ska du kontakta din
rektor/lokala samordnare i kommunen för byte av placering.
Vid eventuell förändring av ämnesinriktning ska du i första hand kontakta rektor vid din skola och i
andra hand din lokala samordnare i kommunen.
Vid önskemål om eventuellt byte av kommun ska du lämna en skriftlig ansökan till VFU-ansvariga
på högskolan. Blankett finns på hemsidan för verksamhetsförlagd utbildning.
Du som antagits till senare del av program ska lämna in en blankett där du anger ditt önskemål om
VFU-kommun. Blankett finns på hemsidan för verksamhetsförlagd utbildning.
Kommunikation med dig sker via den e-postadress som tillhandahålls av högskolan.
Vid mailkontakt med VFU-enheten på högskolan ange alltid namn och personnummer.
Kostnader för resor kan förekomma.
VFU-ansvariga: Anna Efverström
Lars Asplund

aeo@hig.se
lasasd@hig.se
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Studenter
Checklista
När du börjar lärarprogrammet ska du:
Registrera dig på lärarutbildningen
Ordna datorkonto hos IT-enheten på högskolan
Läsa igenom Datorkompendiet
Datorkompendiet
Läsa Utbildningsplanen och PM om VFU, ingående
Närvara vid VFU-information i Valhall
Logga in i VFU-systemet och ange val av kommun
Inloggning
När du läser kurs med VFU ska du:
Ha sökt kurs/kurser senast 15 april/15 oktober
Kontrollera tidpunkten för VFU-veckornas placering på hemsidan
Kontrollera att du vid kursstart blir registrerad
Se till att tidigare VFU är godkänd
Logga in dig i VFU-systemet och kontrollera din placering
Kontakta din lokala lärarutbildare minst 2 veckor före VFU-perioden
Planera VFU (Praktiskt lärararbete och fältstudier)
med din lokala lärarutbildare.
Kursansvarig lärare på HiG ansvarar för innehåll i fältstudieuppgifter
Förvissa dig om att din lokala lärareutbildare har fått information om
kurs från kursansvarig lärare på HiG,
t.ex. kursplan, informationsbrev, bedömningsunderlag.
Efter varje kurs med VFU ska du:
Lämna bedömningsunderlag till kursansvarig
Lämna utvärdering om din VFU till lokal samordnare
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