Dnr: 2020/1429-1.1.1

Riktlinjer för VFU-placeringar
inom Grundlärarprogrammet

Beslutat av
Dekan för Nämnden för lärarutbildning (NLU) 2020-05-11 beslut 39
Gäller från ht 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
Grundlärarprogrammet.
Studenten ska
•

placeras på en ny skola inför varje nytt läsår med VFU i sin utbildning. Studenter
inom VI-profil byter VFU-skola i samband med byte av VI-skola. Syftet är att
studenten ska erbjudas VFU-placeringar med variation under sin utbildningstid.
Efter avslutad utbildning har studenten på det här sättet mött 3-4 olika skolor.

•

placeras hos behörig handledare för innevarande läsårs VFU-kurs. Universitet,
student, skola och handledare för en dialog om hur studenten ska få bästa möjliga
placering med utgångspunkt i riktlinjerna. Vid Fältstudiedagar/VI-dagar/VFU
under det aktuella året kan hela arbetslaget hjälpas åt med placeringen.

Parplacering kan förekomma i samtliga VFU-kurser.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem
VFU I
VFU II

placering i fritidshem
placering hos behörig lärare i grundskola F-6 i studentens praktiskestetiska ämne (bild, musik eller idrott), eventuellt i kombination
med arbete med det praktisk-estetiska ämnet på fritidshemmet.
Ämnesövergripande arbete samt viss auskultation i angränsande
ämnen eller i åk 7-9 är möjlig.

VFU III
VFU IV

placering i fritidshem
placering i fritidshem

Studenten har möjlighet att ansöka om att genomföra VFU utomlands under VFU-kurs
III enligt gällande utbildningsplan.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och
grundskolans årskurs 1-3
VFU I
VFU II
VFU III
VFU IV

placering med fokus på ämne svenska i F-klass - åk 2
placering med fokus på ämne matematik i F-klass - åk 3
placering med fokus NO/SO/Eng i åk 1-3
placering i åk 1-3

Efter de fyra VFU-kurserna ska studenten i möjligaste mån haft VFU-placering med
fokus på de yngre eleverna (F-klass/Åk 1) såväl som VFU-placering med fokus på de
äldre eleverna (åk 2/3). Studenten ska inte ha varit placerad i förskoleklass under mer än
en VFU-kurs.
Studenten har möjlighet att ansöka om att genomföra VFU utomlands under VFU-kurs
III enligt gällande utbildningsplan.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
VFU I
VFU II
VFU III
VFU IV

placering med fokus på ämne svenska i åk 4-6
placering med fokus på ämne matematik i åk 4-6
placering med fokus på ämne engelska i åk 4-6
placering i åk 4-6

Efter de fyra VFU-kurserna ska studenten i möjligaste mån ha mött alla tre årskurser.
Studenten har möjlighet att ansöka om att genomföra VFU utomlands under VFU-kurs
III enligt gällande utbildningsplan.

