
 
 

 

 

2021-01-08 

 

 

Hej student!      

Under VT 21 ska du genomföra VFU. På grund av den rådande situationen i samhället så har många 
av er frågor och funderingar kring VFU: n och många bär också på en oro över hur VFU:n ska kunna 
genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. Nedan följer information kring hur VFU:n är tänkt att 
genomföras under VT21 och här hittar du förhoppningsvis svar på några av de frågor som du 

eventuellt har. (Denna information hittar du även på VFU-sidorna på webben och vid VFU-

informationen inför VFU-perioden så kommer detta också att lyftas.) Observera att informationen 
gäller under VT21 förutsatt att de statliga riktlinjerna inte ändras. Ändras de statliga riktlinjerna så 
kan även riktlinjerna för VFU:n komma att ändras och i så fall kommer ny information att skickas ut. 

 

VFU är en central del av din utbildning då den förbereder dig för din framtida yrkesutövning genom 
att bland annat ge dig möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken. För att 
säkerställa denna viktiga del av utbildningen så kommer VFU även under VT21 att genomföras i 
verksamhet. Ett antal anpassningar har dock gjorts för att VFU:n ska kunna genomföras så säkert 
som möjligt och dessa anpassningar kan delas upp i två delar; anpassningar från lärosätet och 
anpassningar från verksamheterna. 

Lärosätets anpassningar av VFU 

• VFU-information inför VFU-perioden kommer att ske digitalt via zoom. 
 

• VFU innebär vanligtvis att du ska närvara 100% på VFU-skolan, men under VT21 kommer en 
mer generös hållning kring frånvaro att tillämpas. Detta innebär att närvaro bedöms 
individuellt och krävs i den omfattningen så att lärandemålen kan examineras. Huvuddelen 
av VFU-kursen måste dock genomföras för att examination mot målen ska kunna ske och 
detta innebär att om frånvaron varit så hög så att huvuddelen av VFU-perioden inte har 
kunnat genomföras så behöver VFU-perioden göras om i sin helhet vid ett annat tillfälle.  
 
Det är VFU-läraren (och alltså inte handledaren) som efter avslutad VFU-period bedömer 
om, och i så fall hur många dagar som du behöver ta igen. Ett besked om eventuell 
igentagning av dagar sker efter det att betygsmötet har ägt rum eller något tidigare och 
eftersom bedömningen kommer att bli individuell innebär detta att närvarokravet för varje 
enskild student kommer att variera. 
 

https://ju.se/student/arbetslivskontakt/hogskolan-for-larande-och-kommunikation/vfu-lararprogrammen/corona-och-vfu.html


 
 

 

 
 

• VFU-besök av VFU-lärare kommer att genomföras digitalt tills vidare. Vid VFU-informationen 
inför VFU-perioden kommer du att få mer information om vad detta innebär och vad som 
förväntas av dig som student.  
 

• De professionsutvecklande seminarierna för handledare kommer att genomföras digitalt 
under VT21. 

Verksamheternas anpassningar 

Såväl förskolor som grundskolor och gymnasier efterföljer de statliga rekommendationer som just nu 
gäller. Rekommendationerna varierar beroende på vilken verksamhet/skolform som är aktuell och 
detta innebär att VFU:n kommer att se lite olika ut under VT21 beroende på vilket program du läser. 
Utöver de statliga riktlinjerna kan särskilda riktlinjer finnas på en specifik skola/förskola och det är 
rektor som är ytterst ansvarig för de riktlinjer som gäller på den specifika skolan/förskolan. När du 
gör din VFU så följer du de riktlinjer som gäller för personalen på den specifika VFU-skolan och det är 
därför viktigt att du redan första dagen får information från din handledare/VFU-ansvarig om vilka 
bestämmelser som finns på VFU-skolan för att minska smittspridningen. HLK har uppmanat 
handledarna att ge dig denna information, men det är bra om du också efterfrågar den. 

 

Många av er kommer i olika grad få pröva på digital undervisning och digitala arbetssätt under VFU:n 
och en del av er kommer också att få digital handledning. Trots de tråkiga omständigheterna så vill 
jag uppmuntra dig att du försöker se detta som ett unikt lärtillfälle där du får möjlighet att göra VFU 
under en mycket utvecklingsintensiv tid på VFU-skolorna där nya arbetssätt och metoder prövas 
intensivt. Förhoppningsvis kommer du att få med dig många lärorika erfarenheter som är värdefulla 
för dig i din kommande yrkesutövning. 

 

Lycka till på din VFU! 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Hedström 

Utbildningsledare VFU, HLK 

 

 

 


