
Verksamhetsförlagd 
utbildning – VFU 
Lärarutbildningarna

www.hkr.se/lm-vfu

I denna folder avser begreppet handledare 
lärarutbildare på fältet och VFU-lärare lärar
utbildare vid HKR. Kommunsamordnare avser 
kommunernas kontaktpersoner.
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Kommunsamordnaren ansvarar för

• Att ta del av relevant VFUinformation från HKR

• Att placera studenter hos handledare som är er
farna och uppfyller behörighetskraven

• Att placera studenter utifrån HKR:s beställning 
och meddela HKR i början av juni och december.

• Att ta del av HKR:s synpunkter om VFUplacering
en och vidta åtgärder utifrån sin roll

• Att delta i kommunsamordnarträffar

Handledare ansvarar för

• Att ta del av relevant information som gäller verk
samhetsförlagd utbildning som lärandemål och 
bedömningskriterier från HKR och studenten

• Att ge studenten möjlighet att skaffa sig erfarenheter 
och inblick i olika verksamheter och arbetsuppgifter 
i syfte att ge studenterna en bild av hela lärarupp
draget

• Att närvara på handledarträffar som innehåller 
samtal kring pedagogik, ämnesdidaktik, metodik 
och bedömning

• Att avsätta tid för handledning, planering och reflek
tion tillsammans med studenten samt närvara vid 
trepartssamtalen

• Att lämna underlag för examination och att kontak
ta kursansvarig eller VFUlärare vid tveksamhet om 
att studenten kan uppnå kursens lärandemål

• Att ta del av utvärderingar av VFUperioden samt vid 
behov vidta åtgärder utifrån sin roll.

• Att söka och aktivt delta i handledarutbildning

Huvudmannen ansvarar för

• Att lärare som är erfarna och uppfyller behörighets
kraven utses som handledare

• Att handledaren ges möjlighet att delta i handledar
träffar som innehåller samtal kring pedagogik, äm
nesdidaktik, metodik och bedömning

• Att skapa förutsättningar för handledaren så att 
handledning, planering och reflektion tillsammans 
med studenten kan genomföras

• Att handledaren ges möjlighet att delta i handledar
utbildning på olika nivåer

• Att identifiera viktiga utvecklingsområden för exa
mensarbeten och kommunicera dessa till studenter 
och HKR

• Att aktivt ta del av och underlätta spridningen av 
examensarbeten.

Förskolechef/Rektor ansvarar för

• Att i början av VFUperioden informera studenten 
om sekretesskrav inom enheten samt kontrollera 
studentens utdrag ur belastningsregistret

• Att föra en dialog med studenten kring anställ
nings– och arbetsmarknadsfrågor kopplade till 
lärarprofessionen

• Att ge handledaren möjlighet att delta i hand
ledarträffar som innehåller samtal kring pedago
gik, ämnesdidaktik, metodik och bedömning

• Att skapa förutsättningar för handledaren så att 
handledning, planering och reflektion tillsam
mans med studenten kan genomföras

• Att skapa förutsättningar för handledaren att 
sätta sig in i lärandemål och bedömningskriterier 
för VFU

• Att ta del av utvärderingar från VFUperioden 
samt vid behov vidta åtgärder utifrån sin roll.

Högskolan Kristianstad ansvarar för

• Att handledarträffarna innehåller samtal kring pe
dagogik, ämnesdidaktik, metodik och bedömning.

• Att följa progressionen i studenternas professionsut
veckling

• Att trepartssamtal bokas och dokumenteras

• Att styrdokument, lärandemål, bedömningskriterier 
och examinationer kring VFU upprättas och att in
formation ges

• Att resultat av utvärderingar från VFUperioden 
kommuniceras med handledare, rektor/förskole
chef och kommunsamordnare och vid behov vid
tas åtgärder

• Att examensarbeten sprids och i möjligaste mån 
knyter an till kommunens identifierade utvecklings
områden

• Att handledarutbildningar erbjuds på olika nivåer.

Studenten ansvarar för

• Att inför VFU perioden kontakta handledaren i god 
tid och diskutera kommande VFU

• Att sätta sig in i förskolans/skolans sekretesskrav

• Att visa upp ett aktuellt utdrag ur polisens belast
ningsregister för förskolechef/rektor/handledare

• Att sätta sig in i lärandemål, bedömningskriterier 
och examinationer för VFU

• Att skaffa sig erfarenheter och inblick i olika verk
samheter och arbetsuppgifter i syfte att få en bild 
av hela läraruppdraget

• Att avsätta tid för handledning, planering och re
flektion tillsammans med handledaren.

• Att delta i trepartssamtalet

• Att genomföra en utvärdering efter avslutad kurs


