
Särskild VFU-dokumentation 
Enligt sektionens handlingsplan med anledning av coronavirusutbrottet ska särskild VFU-dokumentation 
användas för intygande av studentens närvaro. 

Studenter som påbörjat sin VFU och uppvisat måluppfyllelse men som inte har uppfyllt närvarokravet kan i och 
med den särskilda VFU-dokumentationen ges möjlighet att komplettera missade dagar även under 
nästkommande termin.  

Särskild VFU-dokumentation ska användas 
I. för samtlig VFU som påbörjas från och med den 16/11 2020, och

II. för VFU där följande är uppfyllt:
1. Studenten har påbörjat VFU-perioden.
2. Studenten har inte uppfyllt närvarokravet.
3. Studenten har varit närvarande i sådan utsträckning att VFU-läraren anser att studentens

måluppfyllelse kan bedömas som godkänd eller väl godkänd.
4. VFU-läraren och studenten bedömer i samråd att antalet kvarvarande dagar inte kan

genomföras under innevarande termin.

Särskild VFU-dokumentation behöver inte användas när 
• studenten har påbörjat VFU-perioden före den 16/11 2020, och
• studenten har uppfyllt närvarokravet.

Instruktioner 
Fältet ”Närvaro” 
Särskild VFU-dokumentation ersätter fältet ”Närvaro” i VFU-bedömningsunderlaget. VFU-läraren intygar att 
särskild VFU-dokumentation används med kryss och signatur enligt nedan. 

Signering och inlämning av särskild VFU-dokumentation 
När särskild VFU-dokumentation används ska dokumentets samtliga tre sidor alltid signeras och lämnas in. Plats 
för signatur finns längst ner i dokumentet. Signatur 1: när dokumentet lämnas in utan fullgjord närvaro. Signatur 
2: när dokumentet lämnas in och närvaron är fullgjord. 

Exempel 
VFU-bedömningsunderlag och särskild VFU-dokumentation ska vara ifyllt och signerat enligt nedan när det 
lämnas in. (Godkänt eller, i förekommande fall, väl godkänt.) 

(VFU-bedömningsunderlag)

(VFU-bedömningsunderlag)

(Särskild VFU-dokumentation)
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Studenten har 

Student 
Namn Personnummer 

Kurs 
Kursnamn Ladokkod 

Kursansvarig 

VFU-lärare 
Namn Telefonnummer 

E-post

VFU-placering 
Enhetens namn Telefonnummer 

Årskurs eller ålder på barngruppen 

Närvaro 

Datum för närvaro 
De datum studenten varit närvarande antecknas nedan

Underskrift

Studentens namnförtydligande Datum för underskrift 

Studentens underskrift 

Som VFU-lärare intygar jag studentens närvaro på VFU 
VFU-lärarens namnförtydligande Datum för underskrift 

VFU-lärarens underskrift 

*Även vid fullgjord närvaroplikt ska blanketten "Närvaro - del 2" signeras och lämnas in.
**Kvarvarande närvaro dokumenteras med blanketten "Närvaro - del 2"

fullgjort sin närvaroplikt.*
inte fullgjort sin närvaroplikt.**

Närvaro - del 1
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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.*

Datum för närvaro 
De datum studenten varit närvarande antecknas nedan

Underskrift

Studentens namnförtydligande Datum för underskrift 

Studentens underskrift 

Som VFU-lärare intygar jag studentens närvaro på VFU 
VFU-lärarens namnförtydligande Datum för underskrift 

VFU-lärarens underskrift 

*Närvaro dokumenteras även med blanketten "Närvaro - del 1".

Närvaro - del 2
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