
Student 
Namn Personnummer 

Kurs 
Kursnamn Ladokkod 

Kursansvarig 

VFU-lärare 
Namn Telefonnummer 

E-post

VFU-placering 
Enhetens namn Telefonnummer 

Årskurs eller ålder på barngruppen 

Närvaro 
Studenten har 
� fullgjort sin närvaroplikt. 
� inte fullgjort sin närvaroplikt.

Handledningssamtal 
VFU-lärare och student har 
� haft handledningssamtal under VFU-perioden angående studentens måluppfyllelse. 
� inte haft handledningssamtal under VFU-perioden angående studentens måluppfyllelse. 

Underskrift 
Studentens namnförtydligande Datum för underskrift 

Studentens underskrift 

Som VFU-lärare lämnar jag detta dokument som underlag för bedömning av VFU. 
VFU-lärarens namnförtydligande Datum för underskrift 

VFU-lärarens underskrift 
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Studentens personliga VFU-mål 
Studentens personliga VFU-mål 

VFU-lärare och student diskuterar studentens fortsatta utvecklingsmål 
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Lärandemål i kursen som är kopplade till examinationen VFU samt 
kriterier för godkänt och väl godkänt 
VFU-läraren ger konkreta exempel där studenten visat färdighet/förmåga att: 

2.3 övergripande observera elevers lärande inom ramen för fritidshemmets verksamhet och 
kommunicera detta med VFU-läraren (11GF20, version 9.0) 
Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

Kriterier för godkänt: VFU-lärarens kommentarer Kriterier för väl godkänt: VFU-lärarens kommentarer 

Studenten reflekterar över 
barns lärande på 
fritidshemmet tillsammans 
med VFU-läraren med 
utgångspunkt från 
observationer gjorda på 
VFU-placeringen.

Förutom kriterierna för 
godkänt visar studenten 
dessutom förmåga att på 
egen hand reflektera över 
och dra slutsatser om hur 
verksamheten på fritidshem 
kan stimulera och skapa 
förutsättningar för barns 
lärande.
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2.4 i samråd med VFU-lärare formulera mål, planera, leda, genomföra, utvärdera 
och dokumentera ett temaarbete med ett för fritidshemmets verksamhet relevant 
innehåll med tydliga inslag av estetiska lärprocesser (11GF20, version 9.0) 
Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

Kriterier för godkänt: VFU-lärarens kommentarer Kriterier för väl godkänt: VFU-lärarens kommentarer 

Sudenten visar förmåga på 
att tillsammans med VFU-
läraren formulera mål, 
planera, leda, genomföra, 
utvärdera och dokumentera 
ett temaarbete med ett för 
fritidshemmets verksamhet 
relevant innehåll med 
tydliga inslag av estetiska 
lärprocesser. 

Förutom kriterierna för 
godkänt visar studenten 
förmåga att på egen hand 
initiera samt väl genomföra 
ett temaarbete på fritidshem 
med tydliga inslag av 
estetiska lärprocesser.
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2.5 i samråd med VFU-lärare formulera mål, planera, leda, genomföra, utvärdera och 
dokumentera rörelseaktiviteter med stöd i kurslitteratur och relevanta styrdokument 
(11GF20, version 9.0) 
Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

Kriterier för godkänt: VFU-lärarens kommentarer Kriterier för väl godkänt: VFU-lärarens kommentarer 

� med idrottsundervisning menas olika former av fysisk aktivitet 

Studenten visar förmåga att 
tillsammans med VFU-
läraren formulera mål, 
planera, leda, genomföra, 
utvärdera och dokumentera 
rörelseaktiviteter med stöd i 
kurslitteratur och relevanta 
styrdokument.

Förutom kriterierna för 
godkänt visar studenten 
förmåga att på egen hand 
initiera samt väl genomföra 
rörelseaktiviteter med stöd i 
kurslitteratur och relevanta 
styrdokument.
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2.6 samverka med kollegor och etablera kontakt med vårdnadshavare (11GF20, version 9.0) 

Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

Kriterier för godkänt: VFU-lärarens kommentarer Kriterier för väl godkänt: VFU-lärarens kommentarer 

Studenten samverkar med 
kollegor genom att 
exempelvis visa på 
förmågan att samspela, ta 
kontakt, kommunicera och 
föra en dialog.

Studenten visar förmåga att 
etablera kontakt med 
vårdnadshavare genom att 
exempelvis presentera sig 
och föra en dialog.

Studenten visar på god 
förmåga att samspela, ta 
kontakt, kommunicera och 
föra en dialog med kollegor 
och vårdnadshavare.

Dessutom reflekterar 
studenten över det samspel 
som sker mellan sig själv, 
kollegor och vårdnadshavare 
samt analyserar hur det egna 
förhållningssättet påverkar 
möjligheter till samverkan 
och kontakt.
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2.7 i mötet med elever och kollegor använda ett relevant yrkesspråk (11GF20, version 9.0) 

Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

Kriterier för godkänt: VFU-lärarens kommentarer Kriterier för väl godkänt: VFU-lärarens kommentarer 

Studenten använder ett 
språk som gynnar elevers 
lärande och utveckling både 
individuellt och i grupp samt 
använder och diskuterar 
fritidspedagogiska begrepp 
med kollegor.

Förutom kriterierna för 
godkänt tillägnar sig 
studenten fritidspedagogiska 
begrepp som används inom 
fritidshemmet och gör 
reflektioner kring 
begreppens syfte, dess 
betydelse och 
meningsskapande för 
fritidsverksamheten och 
barns utveckling.
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Vid tveksam måluppfyllelse 
Utifrån kursens lärandemål/kriterier beskriver studenten och VFU-läraren vilka färdigheter 
och förmågor studenten behöver utveckla för att uppnå godkänt 
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