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Samverkansavtal mellan Högskolan i Gävle och …………………. kommun 
gällande verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen inom 
Regionalt utvecklingscentrum (RucX)  
 
 
Parter 
§ 1. Mellan Högskolan i Gävle (Högskolan), Akademin för utbildning och ekonomi och ……………... 
kommun (Skolhuvudman) har följande Samverkansavtal ingåtts. Samverkansavtalet reglerar 
åtaganden mellan Högskolan och Skolhuvudman gällande gemensamt utbildningsansvar för 
lärarstudenters (student) verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom lärarutbildningen vid Högskolan 
i Gävle. 
 
Skolhuvudmans ansvar 
§ 2. Skolhuvudman utser lokal samordnare (LSO) vilken ansvarar för skolhuvudmannens organisering 
av VFU. 
 
§ 3. Skolhuvudman ansvarar för att i samverkan med Högskolan ställa relevanta utbildningsplatser 
inom VFU till förfogande och placera student vid förskola eller skola. 
 
§ 4. Skolhuvudman ansvarar för att studenten ges möjlighet att besöka förskola eller skola även mellan 
VFU-perioderna. 
 
§ 5. Skolhuvudman ansvarar för att upprätta och uppdatera lokal handlingsplan, som tydliggör roller, 
ansvar och genomförande av VFU för lokal lärarutbildare (LLU), skolledare samt LSO. 
 
§ 6. Skolhuvudman ansvarar för att LLU har adekvat utbildning för uppdraget och är legitimerad 
förskollärare eller lärare. Skolhuvudman ansvarar för att LLU har genomgått eller ges möjlighet att 
genomgå handledarutbildning för lokala lärarutbildare.  
 
§ 7. Skolhuvudman ansvarar för att LLU utbildar, handleder och lämnar underlag för examination av 
student. Studenten ges möjlighet att delta i lärares och arbetslagets hela arbete. 
 
§ 8. Skolhuvudman ansvarar för att skyndsamt kontakta Högskolan om det finns risk för att student 
inte uppnår kursens mål. 
 
§ 9. Skolhuvudman ansvarar för att LLU deltar i nätverk, seminarier och andra kompetenserbjudanden 
gällande VFU tillsammans med Högskolans lärarutbildare. 
 
Högskolans ansvar 
§ 10. Högskolan ansvarar för att utse VFU-samordnare för samverkan inom VFU. 
 
§ 11. Högskolan ansvarar för att i samverkan med Skolhuvudman följa upp och uppdatera VFU-
guiden ”Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle”, bilaga 1. VFU-
guiden beskriver operativa ansvarsförhållanden mellan Skolhuvudman, Högskolan, och student. 
 
§ 12. Högskolan ansvarar för att utan kostnad erbjuda kursen Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 
hp till förskollärare och lärare som i sin tjänst verkar eller kommer att verka som LLU.  
 
§ 13. Högskolan ansvarar för att tillhandahålla bedömningsunderlag till LLU under students VFU. 
 
§ 14. Högskolan ansvarar för att det finns särskilda rutiner vid risk för underkänt betyg i VFU-kurs. 
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§ 15. Högskolan ansvarar för att i samråd med Skolhuvudman arrangera och bjuda in till seminarier, 
föreläsningar och dialogdagar gällande VFU. 
 
Gemensamt ansvar 
§ 16. Båda parter har skyldighet att rapportera till varandra om det kommer till kännedom 
att student sökt studieuppehåll, studieavbrott eller uteblir från sin utbildningsplats. 
 
§ 17. Systematiskt kvalitetsarbete; uppföljning, utvärdering och återkoppling gällande VFU och 
ekonomiskt utfall sker i samverkan mellan Skolhuvudman och Högskolan. Återkoppling av det 
systematiska kvalitetsarbetet och den ekonomiska uppföljningen delges RucX styrelse.  
 
§18 Båda parter ansvarar för att tillämpa VFU-guiden, bilaga 1. 
 
Ersättning 
§ 19. Högskolan i Gävle ersätter skolhuvudman för utbildningsplats inom VFU för varje student och 
VFU-period med 490 kr (2018 års prisnivå) per högskolepoäng.  

Ersättningsbelopp räknas om årligen och följer samma procentuella förändring som det statliga 
prisbasbeloppet. Högskolan tillhandhåller terminsvis fakturaunderlag. Skolhuvudman fakturerar 
Högskolan terminsvis.  

Avtalets giltighet 
§ 20. Avtalet gäller från den 1 januari 2018 och förlängs med ett år i taget om inte avtalet sägs upp av 
någon av parterna. Uppsägningstiden är 3 månader. Om uppsägning sker och inte annat 
överenskommits har Skolhuvudman ansvar för att VFU-placerad student kan fullgöra sin utbildning i 
enlighet med villkoren i detta avtal. 

Tvister på grund av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra 
hand genom allmän domstol.  
 
Force majeure  
§ 21. Ingendera parten har ersättningsskyldighet mot den andra om part hindras att utföra sina 
åtaganden på grund av förhållanden som den inte kunnat förutse och vars menliga inverkan den inte 
rimligen kunnat undanröja.   

 
För Högskolan i Gävle    För Skolhuvudman 
 
Gävle den ………………   Kommun den …………………………. 
 
 
………………………………………  …………………………………………… 
Svante Brunåker, Akademichef AUE  Namn, Titel 
    Förvaltning 


