
Informationsbrev till VFU-lärare 
Tack för att du tar emot en student som läser till förskollärare, grundlärare mot 
fritidshem, grundlärare mot förskoleklass och årskurs 1-3, grundlärare mot årskurs 
4-6 eller grundlärare mot årskurs 7-9 i Utbildningsvetenskaplig kärna, CUVK10, 
den första kursen i lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. 

 
Syftet med denna första verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är att studenten ska kunna 
ta ställning till sitt yrkesval och få en praktisk erfarenhet av läraryrkets komplexitet med 
fokus på att utveckla lärarkompetens. Studenten ska få möjlighet att möta och samspela 
med barn/elever, personal och vårdnadshavare samt genomföra och planera en pedagogisk 
aktivitet i samråd med dig. Aktiviteten skall vara anpassad för målgrupp och verksamhet. 

 
För att studenten ska känna sig välkommen kan det vara positivt med ett inledande samtal 
som exempelvis kan handla om hur arbetsplatsen i stort fungerar. Vad kan och får 
studenten göra? Vilka rutiner och regler gäller? För att ge möjlighet till detta har vi 
schemalagt en första fältdag, där studenten bekantar sig med VFU - platsen. Studenten ska 
inte bara iaktta utan också delta. Fler förslag på innehåll du kan ta upp vid det första samtalet 
finns på VFU-webben, https://www.hb.se/larare/vfu. 
 
Studenten är bärare av information och ska kunna visa var information finns på hemsidan. 
Studenten ska också överlämna sin VFU-dokumentation till dig där bl. a. målen för denna 
VFU-period finns inskrivna och där du som VFU-lärare förväntas ge en skriftlig kommentar 
till varje mål. Observera att detta inte gäller vid fältdagarna, endast närvaro ska 
dokumenteras. Dokumentationen följer studenten genom hela utbildningen. Det är 
angeläget att en kommentar skrivs med utgångspunkt från VFU-målen.  
 
Den sammanhängande VFU-perioden sträcker sig över veckorna 42-43. Arbetstiden är 35 
timmar arbetsplatsförlagd tid och resterande 5 timmar används fritt av studenten till att 
exempelvis skriva i sin loggbok. Studenten skall ha 100 % närvaro på sin VFU (inräknat 
fältdagar + områdesdag). 

 
Utöver den sammanhängande VFU:n kommer studenten att genomföra två 
fältdagar, och ska under fältdagen vara på VFU-platsen 5 timmar, förslagsvis 
mellan 09:00-14:00. Fältdagarna äger rum följande dagar: 
 

• Borås: den 7 oktober då studenten besöker VFU-platsen, presenterar sig 
och lämnar dels information om VFU-uppgiften dels utdraget från 
belastningsregistret samt får en kort introduktion av VFU-läraren och den 
25 november då en observationsuppgift genomförs. 

 
• Varberg: den 30 september då studenten besöker VFU-platsen, 

presenterar sig och lämnar dels information om VFU-uppgifter dels 
utdraget från belastningsregistret samt får en kort introduktion av VFU-
läraren och den 25 november då en observationsuppgift genomförs. 

 
Varje hösttermin deltar studenten vid en VFU-områdesdag som arrangeras av Högskolans 
partnerområden. Områdesdagen äger rum den 12 november. Om Högskolans 
partnerområde inte arrangerar en VFU-områdesdag eller om studenten inte har haft möjlighet 
att delta förväntas studenten istället att närvara ytterligare en dag på sin VFU-plats (utöver 
den sammanhängande VFU-perioden och fältdagarna). I förekommande fall kan detta 
innebära att studenten deltar i er verksamhet vid ytterligare ett tillfälle. 
 

https://www.hb.se/larare/vfu


VFU-dokument, VFU-handbok och kalendarium finns på VFU-webben för VFU-lärare 
(https://www.hb.se/larare/vfu). Studenterna har en egen ingång till VFU-webben 
(https://www.hb.se/student/larare/vfu).  
 
Kursansvarig för förskollärarstudenterna är: Pia Nordgren 
Kursansvarig för grundlärarna- och ämneslärarna är: Nina Emilsson 
 
Praktiska VFU-frågor mailas till: vfu-lararstudenter@hb.se 
 
Väl mött Nina och Pia 
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