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VFU-kollegiet 

Generella riktlinjer för VFU vid Stockholms universitets 
lärarprogram under VT20  

De programansvariga institutionerna för lärarutbildningarna har kommit överens 
om följande riktlinjer för VFU VT20, under de förutsättningar som gäller 2020-03-
24. Riktlinjerna beslutas för varje institution enligt ordinarie beslutsgång.

• Kursdatum för VFU-kurserna ligger fast;

• Närvarokrav och undervisningskrav på VFU kan frångås;

• Enligt ordinarie rutiner ansvarar VFU-handledaren för att dokumentera i VFU-
rapporten vad som har utförts i förhållande till de förväntade studieresultaten, samt
gör en uppskattning av antal genomförda VFU-dagar;

• VFU-kursen bedöms utifrån förväntade studieresultat så långt som möjligt. Det finns
inga krav på att samtliga förväntade studieresultat uppnås under vårens kursperiod. De
förväntade studieresultat som kvarstår bedöms vid nästkommande VFU. För de
studenter som gör sin sista VFU skapas andra lösningar, som exempelvis extra
kurstillfälle eller extra VFU-dagar. Lösningar skapas i samråd med kommunerna;

• Studenten följer ordinarie dokumentationsrutiner i VFU-portföljen så långt det är
möjligt;

• Krav på avklarad VFU-kurs för tillträde till kommande kurser frångås fram till och
med att nästkommande VFU-kurs genomförts;

• VFU-studenten kan få VFU-handledning av annan lärare/pedagog än utsedd, men
slutbedömning av uppnådda förväntade studieresultat ska alltid ske av behörig
lärare/förskollärare eller rektor;



  
  

2 (2) 

 

• VFU-studenter med kursstart innan den 18 mars examineras innevarande termin 
(VT20) i den utsträckning som detta är möjligt. I annat fall kan extra 
kurstillfälle/VFU-dagar erbjudas under innevarande år för att slutföra kursen. 
Individuella planer kan komma att upprättas;  
 

• VFU-kurser som har kursstart efter den 18 mars och är den sista VFU-kursen i 
utbildningen bedöms utifrån förväntade studieresultat så långt som möjligt. I annat 
fall kan extra kurstillfälle/VFU-dagar erbjudas under innevarande år för att slutföra 
kursen. Individuella planer kan komma att upprättas;  
 

• VFU-kurser som har kursstart efter den 18 mars examineras vid nästkommande VFU-
kurs för Yrkeslärarprogrammet, Grundlärarprogrammet F-3, 4-6 samt 
Ämneslärarprogrammet och KPU. För Förskollärarprogrammet och 
Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem examineras kursen i första hand vid 
nästkommande lämpliga VFU-kurs eller, om så inte är möjligt, vid extra kurstillfälle i 
dialog med mottagande verksamhet;  
 

• Trepartssamtal genomförs på distans tills andra direktiv kommer;  
 

• VFU-studenten följer sin handledare i den undervisningssituation som gäller på VFU-
placeringen. För vissa studenter kan detta innebära en digital undervisnings- och 
handledningssituation. Det kan även för vissa studenter innebära en fördröjning av 
kursstart, då skolorna/förskolorna behöver ställa om till digital undervisning eller 
andra undervisningsformer. Finns möjlighet för studenten att följa sin VFU-
handledare på andra sätt (till exempel andra undervisningstider), är det möjligt; 
 

• För VFU-student som inte ges möjlighet att genomföra sin VFU överhuvudtaget 
gäller, att studenten skall registrera sig på kursen (bl a för att få CSN-medel), och att 
möjlighet att genomföra sin VFU ges i samband med nästa tillfälle, enligt punkterna 
ovan.  

 

Tillägg kan göras till ovanstående riktlinjer utifrån olika institutioners förutsättningar.  

  




