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Fakulteten för lärarutbildning 
      
 
 
 
 

Riktlinjer för VFU-kurser höstterminen 2020 
med anledning av ökad smittspridning av 
Coronaviruset 
 
Information till studenter, handledare, skolor och medarbetare inom lärar- 
och förskollärarutbildningarna vid Högskolan Kristianstad.  
 
• Student som är frisk och inte har några influensaliknande symptom 

genomför VFU enligt ursprunglig planering och utifrån respektive 
skolas/fritidshems/förskolas bestämmelser. Det gäller även vid en 
eventuell omläggning av skolans arbetssätt, tex till digital verksamhet 
vilket innebär att studenten är delaktig i den alternativa undervisningen. 
 
VFU genomförs enligt ursprunglig planering då det är en viktig del av 
utbildningen och utan genomförd VFU är det inte möjligt att utfärda 
examensbevis. I våras då vi trodde att situationen med smittspridning av 
Coronaviruset var tillfällig flyttade vi VFU men nu när vi får räkna med 
en smittspridning under längre tid är det inte längre hållbart att flytta 
VFU-perioder.  

• Studenten ska följa VFU-skolans riktlinjer med anledning av viruset, 
gällande karantän, närvaro, handhygien och dylikt. Detta gäller också 
om fall av smitta skulle uppstå på VFU-skolan. 

• VFU-besök med trepartssamtal genomförs med lärare på HKR, student 
och handledare via Zoom. Information om hur detta går till ges på 
Canvas kursyta. Studenten har ansvar för att informera handledaren om 
hur ”besöket” och trepartssamtalet genomförs.  
 
Anledningen till att fysiska besök inte görs i nuläget är att vi vill undvika 
att besökande lärare genom många olika kontakter sprider eventuell 
smitta mellan skolor, fritidshem och förskolor i regionen. 

• Handledarträffar sker på distans. 
• Inledande och avslutande VFU-seminarier sker på distans via Zoom och 

information ges på Canvas kursyta av berörd kursansvarig. 
• För student som inte kan fullfölja en VFU-kurs på grund av till exempel 

sjukdom, vård av sjukt barn eller risk för att vara bärare av coronavirus, 
gäller individuella lösningar som planeras tillsammans med 
kursansvarig, examinator och/eller ansvarig lärare. 

• Om handledaren blir sjuk fullföljer studenten VFU på aktuell VFU-
skola. Kursansvarig kontaktas och i samråd löses handledarfrågan 

 
 
 



Sida 2 av 2 
2020-11-03 

 

Högskolan Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

• Om skola/fritidshem/förskola stängs av huvudman har 
programområdesansvarig tillsammans med kursansvariga, beredskap och 
riktlinjer för hur det ska hanteras och studenten får information i Canvas 
på kursyta och programyta. 
 

Samtliga beslut som fattas tar sin utgångspunkt i dagsläget/samhällsläget och 
helt utifrån Folkhälsomyndighetens och Regionernas rekommendationer. 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig, 
programområdesansvarig eller VFU-administrationen. 

 


