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Hur går vi vidare om vi är intresserad? 
Nu söker vi VFU-platser inför hösten 2020. De studenter som ska ut på 
VFU läser på den femte terminen av sin socionomutbildning. VFU är en 
väsentlig del av socionomstudenternas utbildning. Det är naturligtvis 
genom sin VFU att studenterna får möjlighet att tillämpa sin teoretiska 
kunskap på praktiskt utförande och att utveckla färdigheter. Är ni 
intresserade av att ta emot en VFU-student eller av att veta mer om vår 
VFU-kurs? Kontakta då: 

 

Dave Lewis        Sofia Sjöström 
VFU-kurssamordnare,       VFU-handläggare, 
Institutionen för       Institutionen för 
samhällsvetenskaper,      samhällsvetenskaper, 
Södertörns högskola      Södertörns högskola 
141 89 Huddinge       141 89 Huddinge 
08-608 45 48        08-608 51 46 
VFUsocionom@sh.se      VFUsocionom@sh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 VFU för socionomstudenter  
vid Södertörns högskola  

 

– utbildning i samverkan med olika 
verksamheter inom socialt arbete 

 
 

 
 
 

Läs gärna följande information om hur en VFU-placering 
kan vara till fördel för er arbetsplats och medarbetare... 
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Nu söker vi VFU-platser till hösten 2020 
VFU-kursen Det sociala arbetets praktik är en essentiell hörnsten i 
socionomutbildning vid Södertörns högskola. Kursen utgör den femte 
termin i socionomprogrammet och ger våra studenter en möjlighet att 
utveckla sin initiala professionell identitet som socionom. VFU-kursen 
ger också studenterna en möjlighet att testa nyvunna kunskaper och 
färdigheter i ett professionellt sammanhang. Studentens VFU-placering 
omfattar en 16-veckors period på 80 % av heltid (fredagarna ägnas åt 
seminarier på högskolan eller självstudier).  

Under handledning av en erfaren socionom får studenten med ökande 
ansvarsgrad gå från observation → till att prova på → och reflektera 
kring olika aspekter av, och arbetsuppgifter i, socialt arbete. Parallellt 
med studentens verksamhetsförlagda praktik löper en skriftlig 
dokumentering och muntlig rapportering i syftet att studenten ska 
reflektera över och bearbeta sin praktikerfarenhet.  

Kort om socionomutbildning vid 
Södertörns högskola  
Socionomprogrammet vid Södertörns högskola bedrivs inom Institutionen 
för samhällsvetenskaper - högskolans största institution. Södertörn 
tilldelades examensrättigheter för socionomer våren 2017, men ämnes- 
och programstudier i socialt arbete har funnits på Södertörn sedan 
hösten 2008. Socialt arbete som ämne ingår alltså i socionomprogram-
met men kan även läsas i form av fristående kurser. Utsatta grupper i 
samhället, oftast ur ett storstadsperspektiv, utgör ett särskilt fokusområde 
i Södertörns socionomutbildning – annars finns inga inriktningar på 
Södertörns socionomprogram.  

Sedan ämnet socialt arbete etablerades vid Södertörn har våra studenter 
alltid haft möjlighet att ta ut en socionomexamen tack vare ett omfattande 
och framgångsrikt samarbete mellan Södertörn och Ersta Skondal 
högskola. I enlighet med de fastställde samarbetsvillkoren fick Södertörn 
studenter sin kandidatexamen från Södertörn och sin socionomexamen 
från Ersta. VFU-kursen har getts i samarbete med Ersta Sköndal sedan 
våren 2011, men fr.o.m. hösten 2018 ges Södertörns VFU-kurs enbart av 
socionomprogrammet på Södertörn. På liknande sätt kommer Södertörns 
socionomstudenter att få både sin kandidatexamen och socionomexamen 
från Södertörn framöver.  

Vad VFU kan bidra till er organisation  
Att gå på VFU är en fantastisk möjlighet för blivande socionomer att få 
inblick i och få prova på vad socionomyrken innebär. För VFU-handledare 
är det mycket lärorikt och utvecklande att få lära känna blivande 
socionomer med olika bakgrund och erfarenheter. En VFU-placering 
brukar alltså leda till nya intryck och idéer vilket öppnar för intressanta 
diskussioner kring teorier och metoder där handledaren själv är ofta 
tvungen att fundera över sitt eget arbete i vardagen. Som handledare får 
du möjlighet att använda och utveckla vidare din kompetens att stödja och 
utmana en annan person i sin professionella utveckling.  

När du handleder en av våra studenter får du tillgång till handledarutbild-
ning och insyn i dagens socionomutbildning samt vidareutbildningsmöjlig-
heter. Er organisations deltagande i VFU bidrar dessutom till förbättrade 
rekryteringsmöjligheter för er genom att studenternas kunskaper tillför 
framtida behov. Dagens studenter är ofta morgondagens medarbetare. 

Önskemål vid VFU-placering 
Tänkbara VFU-verksamhetsplatser är de som: 

 är verksam inom social omsorg och socialt arbete 

 har möjlighet att ta emot en student under en 16 veckorsperiod, på 80% 

av heltid (fyra dagar per vecka), och kan erbjuda meningsfulla/relevanta 

arbetsuppgifter  

 förbinder sig att förse studenten med regelbunden handledning som syftar 

till att stödja och utmana studenten i sin professionella utveckling samt att 

säkerställa att studenten uppfyller de förväntade studieresultaten 

 har möjlighet att utse en handledare med minst två års yrkeserfarenhet 

som socionom alternativt någon i särskilda fall med annan utbildning/ 

erfarenhet som bedöms likvärdig 

Hur ska examinationen genomföras?  
 
Examination av VFU-studenterna sköts av högskolans kursansvarig lärare, 
men handledaren på VFU-platsen kommer också att genomföra en formell 
utvärdering av studentens prestationer och måluppfyllelse vid mitten av 
VFU-perioden och vid slutet. Den kursansvariga läraren stödjer såväl 
studenten som handledaren på praktikplats.

 


