Inloggning i VFU-systemet

• Öppna en webbläsare.
• Gå till högskolans startsida, www2.hig.se, och klicka på Lärarutbildningar. Klicka på länken
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU och därefter på VFU-systemet. Genom att klicka på Inloggning personal
kommer du till VFU-systemet.
• Spara sidan bland dina bokmärken.
• Skriv din e-postadress och klicka på "Skicka nyckel"-knappen.
• Gå till ditt e-postprogram och invänta ett brev. Brevet innehåller en sifferkombination, även kallad nyckel,
som du kopierar och klistar eller skriver in i textrutan i inloggningsförnstret. Varje gång du loggar in i VFUsystemet kommer en ny sifferkod att skickas till din e-postadress.

• Klicka på "Login"-knappen
Finns du inlagd som användare i systemet kommer du nu att komma till systemets startsidan. Visas ett
felmeddelande bör du kontrollera att du skrev rätt e-postadress i inloggningsrutan samt att nyckelns
sifferkombination blev korrekt. Om du fortfarande inte kommer in i systemet kontaktar du Katharina Andersson
(kad@hig.se eller 026-648816).
Ett program som är webbaserat kan vara lite långsamt så ha tålamod.

Funktioner för Lokala Samordnare
Som lokal samordnare ser du till att studenter placeras ut hos olika lokala lärarutbildare i din region.
I VFU-systemet finns följande funktioner:
1.
2.
3.
4.
5.

Sök efter student och personal
Placera student
Redigera lokal lärarutbildare
Registrera ny lokal lärarutbildare
Redigera skola

6.
7.
8.
9.
10.

Registrera ny skola
Visa aktiva lokala lärarutbildare och deras studenter
Visa studenters VFU-placering - kommun/årskull/inriktning
Visa VFU-perioder
Redigera mina uppgifter

Sök efter student och personal

Du kan söka efter en student om du vet hans eller hennes namn, personnummer eller e-postadress. Här kan du
få information om studentens adress, telefon, e-postadress, inriktning, årskull, placering, studieuppehåll samt
rekommenderad studiegång.

Du kan söka efter lokala lärarutbildare, högskolans lärarutbildare och lokala samordnare.

Placera student

Under studenternas första termin på lärarutbildningen får de möjlighet att välja i vilken kommun de önskar ha
sin verksamhetsförlagda utbildning. Studenterna anger förslag på tre kommuner som de inbördes prioriterar
samt önskad åldersinriktning. De har även möjlighet att ange en kommentar.
Har en student valt just din kommun kommer studentens namn och inriktning att visas samt dess prioritet. Kan
du placera denna student markerar du det i kryssrutan som finns bredvid studentens namn. När du är klar
klickar du på "Spara" och dessa studenter kommer att försvinna från denna sida.
Denna sida kommer du att behöva besöka flera gånger den första tiden programstart på hösten eftersom alla
inte kan placeras efter sitt förstahandsval.

Visa och redigera studenters placering

De studenter som du tidigare valde att placera i din kommun kommer nu att synas på denna sida. Om
studenten har en lokal lärarutbildare kommer dennes namn att synas och om studenten under denna termin
har studieuppehåll kommer en asterisk (*) att visas längst till höger.
Vill du ge en student en lokal lärarutbildare eller göra en ändring, klickar du i radioknappen som finns bredvid
studentens namn och sedan på knappen "Visa vald student ". Nu kommer information om studenten att visas
som telefonnummer, adress och e-post ifall du behöver kontakta studenten. I en lista kommer de lokala
lärarutbildarna i din kommun att finnas. Välj en av dem och klickar på "Spara".

Vill du flytta över studenter till någon annan kommun ändrar du till den kommunen i listan med kommuner och
väljer "Välj LLU:are" i listan med LLU:are och avslutar med att klicka på "Spara".

Redigera lokal lärarutbildare

På denna sidan finns information om de lokala lärarutbildarna i din kommun. Vill du göra en ändring, klickar du
i radioknappen som finns bredvid den lokala lärarutbildarens namn och sedan på knappen "Visa vald LLU". Nu
kommer information om den lokala lärarutbildaren att visas som ämne och om han eller hon har gått utbildning
för att bli lokal lärarutbildare.

När du lägger in en ny eller redigerar uppgifter om en lokal lärarutbildare är det viktigt att du anger en unik epostadress. Denna e-postadress är sedan det användarnamn som lärarutbildaren använder när han eller hon
vill logga in i systemet. För att underlätta ditt arbete vid VFU-placeringarna anger du skola, åldersinriktning,
ämnen som lärarutbildaren undervisar i och om lärarutbildaren har genom gått utbildning. Slutligen anger du
ett slutdatum för lärarutbildaren, i nuläget kan detta datum vara långt fram i tiden. När alla uppgifter är ifyllda
klickar du på "Spara". Om några uppgifter saknas kommer felmeddelande att visas.

Registrera ny lokal lärarutbildare

Här fyller du i uppgifter om en ny lokal lärarutbildare. De textfält som markerats med asterisk (*) måste anges.
Klicka på "Spara" när alla nödvändiga uppgifter är ifyllda.

Redigera skola

På denna visas i en lista de skolor som är knutna till din kommun. Välj den skola som du vill redigera och klicka
på "Visa vald skola ". Nu visas den information som är inlagd i systemet om den valda skolan.

De textfält som markerats med asterisk (*) måste anges. Klicka på "Spara" när alla nödvändiga uppgifter är
ifyllda.

Registrera ny skola

Om inte alla skolor fanns med i rullningslistan när du ska registrera elelr redigera en lokal lärarutbildare kan du
lägga till dem här. Fälten du måste fylla i anges med en asterisk. När du fyllt i alla uppgifter klickar du på
"Spara". För att se om skolan har sparats kan du t.ex. gå till sidan "Redigera skola"

Visa aktiva lokala lärarutbildare och deras studenter

Här kan du se vilka lokala lärarutbildare som finns inlagda i VFU-systemet i din kommun, samt vilka studentern
som är knutna till dem.

Visa studenters VFU-placering - kommun, årskull och inriktning

Du kanske vill skicka e-post med information till alla studenter och deras lokala lärarutbildare i en viss årskull,
kommun eller inriktning. Två listor med e-postadresser visas när du klickat på knappen "Visa studenter ", en till
studenterna och en till de lokala lärarutbildarna. Du kan lämna fälten tomma om du vill söka ut alla som finns
inlagda i VFU-systemet. Kopiera dessa listor och klistra in dem som mottagare i ditt e-postmeddelande.

Visa VFU-perioder

Perioder med praktiskt lärararbete i den verksamhetsförlagda utbildningen är knutna till vissa kurser som
studenterna läser på högskolan. Här kan du se för varje termin vid vilken tidpunkter perioderna är placerade i
dessa kurser.

Redigera mina uppgifter
Du kan själv ändra dina uppgifter om telefonnummer och adress här.

