
Policy-dokument för VFU-områdesdag i Lärarutbildningen vid Högskola i Borås 

 

Historik 
Vid VFU-samordnarträff 2003 framkom önskemål från VFU-samordnarna i 

kommunerna/stadsdelarna  om att få möjlighet att träffa studenterna en dag/termin för att dels 

etablera en kontakt med sina studenter men också få möjlighet att utvärdera VFU;n i sitt 

område. Detta förslag upplevde Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås som mycket positivt 

och såg till att en dag frigjordes i studenternas schema för detta. Det är VFU-samordnarna i 

kommun/stadsdelar som arrangerar denna dag. 

 Poängen med denna dag är att ge studenterna ett innehåll som kan ses som ett komplement 

till det ordinarie innehållet i lärarutbildningen. 

 Denna dag är obligatorisk för studenterna. 

  

Syfte 

Syftet med denna dag är;  

 Att etablera en kontakt med studenten. 

 Att utvärdera VFU;n med studenten angående område och plats.  

 Att studenten får tillfälle att få kännedom om sitt VFU-område. 

 Att ge kommun/stadsdel möjlighet att marknadsföra det specifika i varje VFU-område. 

 Att ge skolledare tillfälle till att etablera en kontakt med studenten som eventuellt kan 

leda till en framtida anställning. 

 Att vara ett komplement till de föreläsningar som studenten får vid Lärarutbildningen, 

en slags brygga mellan teori och praktik där studenten kan få exempel på hur det 

fungerar i realiteten i kommunen/stadsdelen. 

 

VFU-samordnarens ansvar 

 Skapa ett program för hel/halv dag. 

 Skicka ut inbjudan i god tid till VFU-ansvariga vid Lärarutbildningen så att dessa kan 

lägga ut informationen på Ping-Pong till studenterna. 

 Om inget program finns så ska studenten beredas möjlighet att närvara på sin VFU-

plats denna dag. 

 

Studentens ansvar 

 Regelbundet läsa information på Ping-Pong. 

 Om inget program finns ska studenten kontakta sin VFU-samordnare i 

kommun/stadsdel. 

 Se till att närvaro fylls i på VFU-närvaroblanketten under rubrik VFU-områdesdag. 

 Vid eventuell frånvaro ska studenten göra en ersättningsdag på sin VFU-plats. 

Kontakta VFU-läraren och kom överens om lämplig dag. 

 

Lärarutbildningens ansvar 

 Informera om dagen 

 Publicera inbjudningar på Ping Pong 

 Ansvara för att stämma av närvaron 

 

Förslag på program 

Studenter har ex fått ta del av aktuella utvecklingsprojekt inom förskola/skola eller träffat 

kommunens elevvårdsteam, genuspedagoger, hemspråksrepresentanter samt pedagoger av 

olika slag som har presenterat sin verksamhet. 


