
 

 

 
Till dig som är VFU-lärare för student som läser Grundlärare med 
inriktning mot arbete i fritidshem, termin 2.  
 
Studenten som kommer till dig går sin andra termin på utbildningen. I den här kursen har 
studenterna fyra veckors VFU, v.7-10, samt möjlighet till fältdagar. Studenten är bärare av 
information från Högskolan och ska lämna över kursinformation, VFU-handbok, VFU-
dokumentation med underlag för bedömning (VFU-mål) samt sina personliga VFU-mål. 
Under VFU-perioden är det viktigt att studenten får möjlighet att ta ett allt större ansvar för de 
olika delar som ingår i lärarrollen.  
 
Studenten har två VFU-uppgifter som ska genomföras och planeras för i samråd med dig som 
VFU-lärare: Den ena uppgiften är att genomföra ett mindre temaarbete med estetisk 
inriktning. Studenten har tillsammans med sin studiegrupp planerat för minst 3 aktiviteter. På 
sin VFU ska studenten genomföra dessa pass med grupper om minst 5 barn. Aktiviteterna kan 
utföras inom ramen för skoldagen eller på fritidshemmet. Tillsammans med VFU-läraren 
planerar studenten för när dessa aktiviteter är möjliga att genomföra. Önskvärt är tre 
aktiviteter, men vi har förståelse för att verksamheten kan sätta begränsningar. Den andra 
uppgiften är att planera och genomföra två lek/rörelsepass med barngrupper i ute- eller 
innemiljö. Ett rörelse- eller lekpass kan alltså innehålla fler aktiviteter/övningar. En lämplig 
tidslängd av ett pass kan vara ca. 40 minuter. Uppgiften genomförs med barngrupper vid två 
olika tillfällen. Därutöver ska studenten efter avslutad VFU genomföra en 
observationsuppgift på en fältstudiedag. Vilken dag, och hur detta praktiskt genomförs, 
planerar studenten för tillsammans med sin VFU-lärare. Tanken är att studenten ska observera 
ett eller ett par barn i en lekaktivitet och göra anteckningar om detta, vilket sedan redovisas i 
en rapport. Dessa tre uppgifter examineras sedan på högskolan. Vi är tacksamma för din 
medverkan i att stödja studenten då uppgifterna genomförs, men också för att göra det möjligt 
för studenten att genomföra uppgifterna. 
 
Det är viktigt att du tar kontakt med oss på högskolan om du är tveksam angående din 
bedömning eller om du misstänker att din student inte kommer att uppnå VFU-målen. Vänta 
inte för länge med att ta kontakt med kursansvarig. Genom ett tidigt besök av lärare från 
högskolan kan vi gemensamt komma överens om hur vi går vidare med studentens VFU.  
 
 
Vänligen 
Jonas Johansson och Mikael Jensen, kursansvariga 
 
jonas.johansson@hb.se 
mikael.jensen@hb.se 
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