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Riktlinjer för VFU-placeringar inom
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan (LAAGY)
Beslut av
Dekan för Nämnden för lärarutbildning (NLU) 2020-09-07 Beslut 64
Gäller från hösten 2020

Utöver de riktlinjer som finns angivna i Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning
inom lärarutbildningen (Beslut NLU 2018-06-11. Dnr: 2018/1676-1.1.1) gäller följande
kompletterande riktlinjer för placering vid VFU inom Ämneslärarprogrammet med
inriktning mot arbete i gymnasieskolan (LAAGY).

1

-

Övervägande del av VFU ska genomföras i skola som regleras av de
styrdokument som utbildningen ger behörighet till, d v s gymnasieskola och
grundskolans åk 7-91.

-

Tio veckors VFU ska genomföras i gymnasieskola och av dessa kan fem
veckor genomföras inom vuxengymnasium om studenten samtycker.

-

Fem till tio veckors VFU ska genomföras i grundskolans åk 7-9 om
undervisningsämnet finns där.

-

För student med ämnet bild, musik eller idrott och hälsa kan fem veckors VFU i
grundskolans åk 7-9 även inkludera åk 1-6 om VFU-handledaren undervisar i
dessa årskurser.

-

Byte av VFU-skola ska ske minst en gång under utbildningen.

-

Student med svenska som andraspråk kan genomföra 5 veckors VFU inom
vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) om studenten samtycker och
VFU-handledaren är behörig lärare i svenska som andraspråk.

-

Fem veckors VFU kan genomföras på folkhögskola om student och VFUkursansvarig samtycker.

-

VFU II eller VFU III kan genomföras på en skola utomlands

-

VFU I genomförs i ingångsämnet och för fasta ämneskombinationer enligt
studieplan.

-

VFU II genomförs i andra ämnet och för fasta ämneskombinationer enligt
studieplan.

-

VFU III genomförs i båda ämnena om möjligt. Student kan inte välja bort att
göra VFU i ett av ämnena om en sådan plats erbjuds. Om en placering med
båda ämnena inte är möjlig ska placering i första hand göras i det ämne som
VFU I genomfördes i.

För ämnena bild, musik och idrott och hälsa ges också behörighet till grundskolans åk 1-6.
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