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Generella riktlinjer för VFU vid Lärarutbildningen på Södertörns högskola 

Ledningsgruppen vid Lärarutbildningen har kommit överens om att följande generella 

riktlinjer gäller för alla lärarprograms VFU-kurser VT21 vid Södertörns högskola. 

Riktlinjerna är framtagna utifrån handlingsplan för VFU i relation till Covid-19 och 

gäller utifrån rådande situation och kan komma att revideras. 

Reviderad 2021-01-14 

Restriktioner från Regeringen som gäller förskola och skola omfattar inte VFU-

verksamhet, då den är strikt reglerad och en del av ordinarie verksamhet.  

• Studenter förväntas genomföra sin VFU som planerat. Individuell hantering 

kan ske om: student är sjuk eller uppvisar sjukdomssymptom, student är i 

riskgrupp och/eller samboende med person i riskgrupp eller om verksamhet eller 

kommun inte kan ta emot 

• Student som är i riskgrupp eller samboende med person i riskgrupp 

rekommenderas att kontakta vfu@sh.se i god tid innan VFU-kursstart 

• Student som inte kan genomföra hela eller delar av sin VFU behöver kontakta 

VFU-administrationen, VFU-läraren samt VFU-handledaren 

• Folkhälsomyndigheten uppmanar till att i så hög utsträckning som möjligt 

undvika onödiga resor i kollektivtrafiken. En resa till en VFU-placering är att 

betrakta som nödvändig och studenten kan resa med SL om inga andra 

alternativ finns. Vi rekommenderar studenter att komma överens med VFU-

handledaren om start- och sluttider på VFU-dagen så att studenter som måste 

resa kollektivt kan undvika den värsta rusningstrafiken  

• Kursdatum för VFU-kurserna ligger fast. Det är inte aktuellt att skjuta upp den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen eller flytta om kurser. Om VFU-kurs 

ligger på sista termin i utbildningen VT21 kan den genomföras vid 

uppsamlingstillfälle för VFU under HT21 

• Krav på avklarad VFU-kurs från VT21 för fortsatta studier HT21 kan frångås 

• Vid frånvaro ska student ta igen samtliga missade dagar. Om hinder för att ta 

igen dessa dagar i anslutning till kursavslut uppstår behöver student kontakta 

VFU-administrationen skyndsamt 

• Avvikelser från kursplan i fråga om undervisningens upplägg kan komma att 

tillämpas  

• Avvägning kan göras om student kan examineras trots ej fullföljd kurs 

• Allt som frångår VFU-kursplan ska av VFU-kursansvarig dokumenteras 
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• Student som inte påbörjar eller kan slutföra VFU kommer efter avslutad kurs få 

en individuell studieplan  

• Samtliga inplanerade seminarier och trepartssamtal ska ske via digitala 

verktyg, alternativ annan lösning 

• En VFU-kurs kan inte helt omvandlas till en teoretisk kurs 

• När student kan ta igen ej uppfyllda lärandemål beror på verksamhet, antingen 

senare under VT21, HT21 eller vid nästa VFU-kurs 

• VFU-studenten följer sin handledare i den undervisningssituation som gäller på 

VFU-placeringen 

• Handledning av student kan ske av annan än utsedd handledare men den 

slutliga bedömningen av VFU-kursen ska göras av behörig handledare 

• Handledare ska även vid icke fullföljd VFU bedöma vilka lärandemål som har 

uppfyllts 

• Student som inte kan genomföra VFU under VT21 enligt ovan kan 

tillhandahållas intyg att uppvisa gentemot CSN 


