
Utbildning Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 6 Termin 7 Termin 8
Förskollärarutbildning
30hp VFU (LGFO2)
Höstintag                    

VFU I (FO108L)
2 veckor (3hp) T1
Placeras i förskola 
utan speciell 
pedagogisk 
inriktning. Placeras 
hos legitimerad 
förskollärare. Samma 
placering termin 1-2. 
Placeras helst 
ensam.

VFU II (FO206L)
4 veckor (6hp) T2
Samma placering 
som termin 1, 
samma kriterier. 
Placeras helst 
ensam. 

VFU III (FO308L)
4 veckor ( 6hp) T3
Placering på ny förskola 
hos legitimerad 
förskollärare med ny 
åldersgrupp. Har 
studenten varit i 
småbarnsgrupp önskas 
studenten placeras hos 
de äldre barnen och 
tvärtom. Placeras helst i 
par
Samma placering termin 
3-4.

VFU V (FO606L)
3 veckor (4,5hp) T6
Ny placering: 
Placeras helst hos  
legitimerad 
förskollärare eller 
annan legitimerad 
lärare i förskoleklass. 
Placeras helst i par.

VFU VI (FO703L)
4 veckor (6hp) T7
Placeras i förskola 
hos legitimerad 
förskollärare.
Placeras  ensam

Förskollärarutbildning 
Erfarenhetsbaserad 
30hp VFU 

VFU-perioderna kan komma att valideras.

VFU I (F0100E)
Ingen VFU.

VFU II (FO200E)
VFU i egen 
verksamhet. Vid 
föräldraledighet eller 
tjänstledighet 
placering enligt 
FO206L.

VFU III (FO300E)
VFU i egen verksamhet. 
Vid föräldraledighet eller 
tjänstledighet placering 
enligt FO307L.

VFU V (FO600E)
3 veckor (4,5hp) T6
Ny placering: 
Placeras hos 
legitimerad 
förskollärare i 
Förskoleklass. 
Placeras i par.

VFU VI (FO700E)
4 veckor (6hp) T7
Placeras i förskola 
hos legitimerad 
förskollärare. 
Placeras ensam.

Grundlärarutbildning med inriktning 
mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3
30hp VFU (LAGT4)
Gäller Höstintag och vårintag fr vt17 

VFU I (GTV12L)
2 veckor (3hp) T1
Placeras hos behörig 
lärare i åk 1-3. 
Kan placeras i par.

Ingen VFU - endast 
fältdagar T2.

VFU II (GTV21L) 
4 veckor (6hp) T3
Placeras hos behörig 
lärare i förskoleklass. 
Med fördel att  
placeringen är på 
samma skola som 
termin 1. 
Kan placeras i par.

VFU IV (GTV43L)
4 veckor (6hp) T6
Placeras hos behörig 
lärare i åk 1-3 som 
undervisar i svenska 
och helst även i 
engelska och SO. Kan 
vara samma 
placering som i 
termin 5. 
Placeras ensam. 

Ingen VFU - endast 
fältdagar T7.

VFU V (GTV51L) 
6 veckor (9hp) T8
Placeras hos behörig lärare i åk 1-3. 
Kan vara någon av tidigare placeringar  men ej förskoleklass. 
Placeras ensam.

Grundlärarutbildning med inriktning 
mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
34,5hp VFU (LAGS4) 
Vårintag 

VFU I (GSV12L)         
2 veckor (3hp) T1
Placeras hos behörig 
lärare som 
undevrisar i åk 4-6, 
helst i ämnet 
svenska.  Samma 
placering termin 1 
och 3. Placeras 
ensam eller i par.

Ingen VFU - endast 
fältdagar T2.

VFU II (GSV22L)                
4 veckor (6hp) T3
Placeras hos behörig 
lärare som undervisar i 
svenska i åk 4-6. Samma 
placering termin 1 och 
3. 
Placeras ensam eller i 
par. 

VFU III (GSV31L)
4 veckor (6hp) T4
Placeras hos behörig 
lärare i åk 4-6 som 
undervisar i engelska. 
Ny placering.  
Placeras  helst i par.

VFU III (GSV30F)
4 veckor (6hp) T4
Kursen ges på engelska.
Placeras hos behörig 
lärare i åk 4-6 som 
undervisar i engelska. Ny 
placering.  
Placering i par – en 
programstudent samt 
en internationell 
student. 

Notering: Handledning 
sker på engelska

VFU IV (GSV43L)
4 veckor (6hp) T6
Placeras hos behörig 
lärare i åk 4-6 som 
undervisar i 
matematik. 
Placeras ensam. 

Ingen VFU - endast 
fältdagar T7.

VFU V (GSV51L) 
6 veckor (9hp) T8
Kan vara någon av tidigare placeringar. Placeras hos behörig 
lärare i åk 4 -6 som undervisar i svenska och dessutom i 
matematik och/eller engelska.  
Placeras ensam.

Grundlärarutbildning med inriktning 
mot arbete i grundskolans årskurs 4-6                   
34,5hp VFU (LAGS4) 
Höstintag

VFU I (GSV12L)         
2 veckor (3hp) T1
Placeras hos behörig 
lärare som 
undevrisar i åk 4-6, 
helst i ämnet 
svenska. Samma 
placering termin 1 
och 3. Placeras 
ensam eller i par.

Ingen VFU - endast 
fältdagar T2.

VFU II (GSV22L)                
4 veckor (6hp) T3
Placeras hos behörig 
lärare som undervisar i 
svenska i åk 4-6. Samma 
placering termin 1 och 
3. 
Placeras ensam eller i 
par. 

VFU III (GSV31L)
4 veckor (6hp) T5
Placeras hos behörig 
lärare i åk 4-6 som 
undervisar i engelska. 
Ny placering.  
Placeras helst i par.

VFU III (GSV30F)
4 veckor (6hp) T4
Kursen ges på 
engelska.
Placeras hos behörig 
lärare i åk 4-6 som 
undervisar i 
engelska. Ny 
placering.  
Placering i par – en 
programstudent 
samt en 
internationell 
student. 

Notering: 
Handledning sker på 
engelska.

VFU IV (GSV43L)
4 veckor (6hp) T6
Placeras hos behörig 
lärare i åk 4-6 som 
undervisar i 
matematik. 
Placeras ensam. 

Ingen VFU - endast 
fältdagar T7.

VFU V (GSV51L) 
Kan vara någon av tidigare placeringar. Placeras hos behörig 
lärare i åk 4 -6 som undervisar i svenska och dessutom i 
matematik och/eller engelska.  
Placeras ensam.

Grundlärarutbildning med inriktning 
mot arbete i fritidshem 
34,5hp VFU
(LGGF5)
Höstintag

VFU GFU103
1 vecka (1,5 hp) T1.
Placeras hos behörig
lärare i 
fritidshem/fritidsped
agog på
fritidshem. Samma
placering termin 1, 2 
& 6. Placeras helst 
ensam, annars i par.

VFU GFF200
4 veckor (6hp) T2
Placeras hos behörig
lärare i 
fritidshem/fritidsped
agog på
fritidshem. Samma
placering termin 1, 2 
& 6. Placeras helst 
ensam annars i par.

VFU GFU301
4 veckor (6hp) T3. Ny
placering. Placeras hos 
behörig
lärare i 
fritidshem/fritidspedago
g på fritidshem.  
Placeras helst ensam, 
annars i par.

VFU GFU600 
(fr.o.m vt-22)
6 veckor (9hp) T6.
Samma placering 
termin 1,2 & 6.
Placeras hos behörig
lärare i 
fritidshem/fritidsped
agog på
fritidshem och som 
gärna har behörighet 
i studentens valbara 
ämne. Placeras helst 
ensam, annars i par. 

Grundlärarutbildning med inriktning 
mot arbete i fritidshem - 
erfarenhetsbaserad (LGFV4). Vårintag

VFU-perioderna 1, 2, 4 & 5 kan komma 
att tillgodoräknas.

VFU GFU11E
2 veckor (3hp) T1.
Placeras hos behörig
lärare i 
fritidshem/fritidsped
agog på
fritidshem. Samma 
placering termin 1-2.
Placeras ensam eller 
i par.

VFU GFF20E
2 veckor (3hp) T2
Placeras hos behörig
lärare i 
fritidshem/fritidsped
agog på
fritidshem. Samma
placering termin 1-2.
Placeras ensam eller 
i par.

VFU valbar kurs 
(GVB- GVH- GVI30E)*
3 veckor (4,5hp) T3
Valbar kurs i idrott, bild 
eller hemkunskap. 
Placeras hos lärare i åk 1-
6 som är behörig och 
undervisar i ämnet. 
Placeras ensam eller i 
par.

VFU GFU60E
6 veckor (9hp) T6.
Helt ny placering.
Placeras hos behörig
lärare i 
fritidshem/fritidsped
agog på
fritidshem och som 
gärna har behörighet 
i studentens valbara 
ämne. Placeras 
ensam.
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Termin 4
VFU IV (FO407L)
3 veckor (4,5hp) T4
Samma placering som termin 3, samma kriterier. 
Placeras helst i par.      

Ingen VFU - endast fältdagar T4.

Termin 5
Ingen VFU - endast fältdagar T5.

VFU III (GTV31L)
4 veckor (6hp) T5
Placeras hos behörig lärare i åk 1-3 som 
undervisar i matematik . 
Ny placering.
Placeras ensam. 

VFU valbar kurs 
(GVB- GVH- GVI301)*
3 veckor (4,5hp) T4
Valbar kurs i idrott, bild eller hemkunskap. 
Placeras hos lärare i åk 1-6 som är behörig och 
undervisar i ämnet. Placeras ensam eller i par.

VFU GFF501 (fr.o.m ht-21)
4 veckor (6hp) T5. Placeras hos behörig lärare 
i fritidshem/fritidspedagog på fritidshem. 
Studenterna går ut i arbetslag placeras helst 3 
och 3. I andra hand placeras studenterna 
parvis.

 VFU GFU30E
4 veckor (6hp) T4. Ny placering. Placeras hos 
behörig
lärare i fritidshem/fritidspedagog på
fritidshem. Placeras ensam eller i par.

VFU GFF50E
4 veckor (6hp)T5.
Placeras hos behörig lärare i 
fritidshem/fritidspedagog på fritidshem. 
Studenterna går ut i arbetslag, och  placeras 
helst 3 och 3. I andra hand placeras 
studenterna parvis.

VFU IV FO400E
VFU i egen verksamhet. Vid föräldraledighet eller 
tjänstledighet placering enligt FO404L.

Ingen VFU.

VFU valbar kurs (GVS- GVN- GVB- 
GVH- GVI300)*
3 veckor (4,5hp) T5
Valbar kurs i samhälle, natur, idrott, bild eller 
hemkunskap. Placeras hos lärare i åk 4-6 som 
är behörig och undervisar i ämnet. 
Placeras ensam eller i par.

VFU valbar kurs (GVS- GVN- GVB- GVH- 
GVI300)*
3 veckor (4,5hp) T4
Valbar kurs i samhälle, natur, idrott, bild eller 
hemkunskap. Placeras hos lärare i åk 4-6 som är 
behörig och undervisar  ämnet. 
Placeras ensam eller i par.
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