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Ersättning för examination av VFU och VFU-besök
VFU-seminarier och examination – ämnes-VFU 1 ämneslärare

Under termin 4 har ämneslärarstudenterna sin första ämnes-VFU, 7,5 hp. Övriga kurser den terminen
är UVK-kurser. Eftersom hela kursen om 7,5 hp – fem veckor – är VFU, finns det inte något egentligt
utrymme under kursen till förberedelser och examination. Därför behöver tid avsättas till en
ämnesdidaktiker för varje ämne för förberedande och uppföljande seminarier samt för att examinera
studenterna med underlag framför allt från VFU-lärarnas omdömen samt de uppgifter studenterna
genomfört under sin VFU.
Tiden beräknas på följande sätt:
• VFU-seminarium á 2 timmar före VFU
• VFU-seminarium á 2 timmar efter VFU
• Tid för att läsa studenters VFU-omdömen samt PM, examination

Ersättning 2 x 2 timmar
Ersättning 2 x 2 timmar
Ersättning 30 min/student

Exempel:
Ersättningen för 15 studenter blir 15,5 timmar (seminarier =8 tim, examination =7,5 tim)

Examination av VFU – all VFU inom förskollärar- och grundlärarprogrammen samt
VFU inom UVK för ämneslärarprogrammen

VFU:n i förskole- och grundlärarutbildningarna ligger inom de olika kurserna. För att inte kursens
resurser ska tas för att examinera VFU, så får dessa kurser en extra tilldelning. På samma sätt får
ämneslärarna resurser för att examinera VFU inom UVK.
Tiden beräknas på följande sätt:
• VFU-seminarium före och efter VFU-perioden + skriva riktlinjer
• Tid för att läsa studenters VFU-omdömen, examination

Ersättning 6 timmar
Ersättning 30 min/student

Exempel:
Ersättningen för 15 studenter blir 12,5 timmar (seminarier =6 tim, examination =7,5 tim)
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VFU-besök – alla lärarprogram

Under sin utbildning får ämneslärarstudenterna tre VFU-besök; ett i förstaämnet och ett i andra
ämnet resp. andra/tredje ämnet samt ett på slut-VFU:n. Grundlärar- och förskolestudenter får i
normalfallet två VFU-besök; ett under termin 3-5 och ett under slut-VFU:n.
Ersättningen för varje VFU-besök är 3 timmar. Utöver det kan det tillkomma restid (utanför
hemkommunen, om den överstiger 30 minuter).
Tiden är beräknad på följande sätt:
•
•
•
•

Förberedelse (läsa igenom tidigare omdömen samt pedagogisk planering,
bestämma tid med student etc)
Lektionsbesök + samtal med student och VFU-lärare
Skriva besöksrapport
Restid (inom hemkommunen)

Exempel:
Ersättningen för 15 studenter blir 45 timmar (ev. extra restid tillkommer).
Besökande lärare ska ha:
•
•
•
•

lärarutbildning och erfarenhet av undervisning i aktuell skolform
god kännedom om styrdokument för aktuell skolform
gått intern utbildning för besökande lärare, 3 timmar
god kännedom om VFU-progressionen i lärarutbildningen

30 min
90 min
30 min
30 min

