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Bilaga 1 till Handledarhäfte 

Välkommen till introduktionsdagen  
för VFU-handledare 
 

 
 

Denna termin kommer kursintroduktionen för VFU-handledare 
att se lite annorlunda ut på grund av rådande omständigheter 
kring Coronaviruset. Södertörns högskola har nyligen fattat ett 
beslut om vårens undervisning, vilket innebär att undervisning 
på distans kommer att fortsätta under första delen av terminen 
(januari, februari och mars). Vi kommer därför att hålla 
introduktionen för VFU-handledare digitalt.  
 
Vi kommer att använda oss av mötesverktyget ZOOM. Du 
kommer i god tid inför terminsstart få instruktioner samt en 
inbjudningslänk som du klickar dig in på. Våra erfarenheter från 
höstens undervisning i ZOOM är goda och rent tekniskt har det 
fungerat för alla deltagare (även för dem med starka 
brandväggar, exempelvis Stockholms stad.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Var god vänd... 
  

http://www.sh.se/socialtarbete


Välkommen till introduktionsdagen  
för VFU-handledare (forts.) 
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Möte med enbart VFU-handledare. 
 

Tid: tisdag 26 januari 2021, kl 09:00 – 12:00 

Introduktion inför handledarskapet och introduktion av VFU-studieplanen. 

Lokal: via mötesverktyget Zoom (instruktioner och möteslänken 
kommer skickas senare).  
 

Lunch 12:00 – 13:00 
 

Videosamtal mellan handledare och student. 

 

Tid: tisdag 26 januari, kl 13:00 – 14:00 

Samtal kring handledare/student förväntningar inför VFU. Samtalet är 
begränsat till handledaren (eller handledarpar) och sin student.  
Lokal: via något mötesverktyg som t ex Zoom eller Skype. Handledaren 
tar initiativet att bjuda in sin student till samtalet.  
Förslag till samtalsämne: 

- vad kan jag som handledare förvänta mig av ”min” VFU-student 
och hur ser jag min roll som handledare? Vad kan VFU ge mig 
som handledare? 

- vad kan jag som student förvänta mig av ”min(a)” VFU-handledare 
och hur ser jag min roll som VFU-student? Vad kan VFU ge mig 
som student? 

 
 
 
 

Varmt välkommen! 
 
 
Vänligen, 
 
 
/Dave Lewis  
Kursansvarig 


