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Tilläggsavtal om VFU-samverkan i form av övningsskolor 
 
Avtal mellan skolhuvudmän, rektorer och Högskolan i Halmstad gällande VFU-samverkan i 
form av övningsskolor inom grundlärarprogrammet. 

Den övergripande intentionen i tilläggsavtalet är att skolhuvudmän och Högskolan i 
Halmstad ska samverka för en lärarutbildning av hög kvalitet och i förlängningen en hög grad 
av utbildade lärare i regionen. Båda parter deltar för att bygga långsiktiga och hållbara 
strukturer för VFU-samverkan inom och mellan Högskolan i Halmstad, skolförvaltningar 
och skolor. För att bibehålla regeringens intention med övningsskolor, kompetens, 
koncentration och samverkan1, inkluderas Verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) och 
lokala VFU-ledare i konceptet för ”Halmstadmodellen”. Antalet VI-dagar varierar mellan 6–
10 per termin, det lägre antalet gäller för terminer med VFU och den högre för terminer utan 
VFU. De lokala VFU-ledarnas centrala uppdrag riktar sig mot VI-dagar. 

En övningsskola inkluderar de skolor som ligger under en eller flera rektorers ansvar. 
Skolorna ska geografiskt säkerställa att nära samarbete mellan studenter och VFU-handledare 
möjliggörs. En övningsskola har en lokal VFU-ledare (eventuellt två, om skolan både har 
studenter i åk F-3 och åk 4-6). Rektor och lokal VFU-ledare ansvarar för fördelningen av 
lärarstudenter inom övningsskolan samt skapar förutsättningar för studenters deltagande i 
gemensamma arbetsplatsträffar, arbetslag, seminarier mm. Studentens samhörighet och nära 
koppling till sin övningsskola är central i modellens grundidé. 

Kvalitetskriterier: 
• Skolans ledning visar hög kvalitetsmedvetenhet kring: organisation, undervisning, 

kompetens och utvecklingsarbete. 
• Rektor bedömer nuvarande VFU-handledares erfarenhet och kompetens av 

handledning som god och är beredd att ge förutsättningar till utbildning för de VFU-
handledare som inte har formell handledarutbildning. 

• Rektor bedömer personalens inställning för att bli och utvecklas som övningsskola 
som god, så att VFU-samverkan blir hela skolans angelägenhet. 

• Rektor bedömer i samråd med Högskolan att övningsskolan har kapacitet att 
kontinuerligt ta emot nya studentgrupper. 

 
1 Se delrapport (2017) och fallstudie (2019) från UKÄ: https://www.uka.se/publikationer--beslut  

https://www.uka.se/publikationer--beslut
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1. Parter 
Överenskommelsen tecknas mellan skolhuvudman, rektor/rektorer vid X-skola/skolor i  
X-kommun och Högskolan i Halmstad. 
 

2. Placeringsrutiner 
Studenter placeras på två olika övningsskolor under sin utbildningstid, en övningsskola de 
fyra första terminerna och en annan de fyra avslutande terminerna. En övningsskola 
förbinder sig att ta emot studenter under en placeringsperiod på fyra terminer. Efter 
placeringsperioden kan övningsskolan göra uppehåll innan man tar emot nya studenter. 

Principen är att en övningsskola tar emot nya studenter vartannat år. På en övningsskola med 
tre eller fler parallella klasser placeras minst 6 nya studenter per stadium och på en 
övningsskola med färre parallella klasser minst 4 nya studenter per stadium. Denna 
koncentration behövs med tanke på kontinuerligt samarbete mellan studenter, mellan 
handledare samt mellan studenter och handledare i grupp. Koncentration ska även 
möjliggöra lokala seminarier där studentgrupper analyserar sin undervisning under ledning av 
den lokala VFU-ledaren. 
 

3. Ansvarsområden och riktlinjer 
 

Högskolan i Halmstad 
förbinder sig att 

Skolhuvudman förbinder 
sig att 

Övningsskolan förbinder 
sig att 

Kompetens 
Tillhandahålla VFU-ledare från 
Högskolan i Halmstad som ger 
stöd till lokala VFU-ledare och 
VFU-handledare. 
 
Regelbundet erbjuda 
handledarutbildning om minst 
7,5 hp samt genomföra 
kompetensutveckling för lokala 
VFU-ledare på avancerad nivå. 
 
Regelbundet organisera för 
planerings- och 
utvecklingsträffar på Högskolan 
för lokala VFU-ledare, 
motsvarande 1–2 dagar/termin 
– med särskilt fokus på 
samverkan och progression av 
VI-dagar. 
 
 
 

Regelbundet inventera och 
eventuellt omvärdera vilka 
skolor som ska vara 
övningsskolor och vilka 
övningsskolor som behöver 
göra ett uppehåll. 

Utse och ge förutsättningar 
för lokal VFU-ledare att 
organisera VI-dagar. 
 
Ge lokal VFU-ledare 
förutsättningar för 
kontinuerligt seminariearbete 
med studentgrupper kopplat 
till uppföljning och analys av 
undervisning. 
 
Ge VFU-handledare 
förutsättningar att delta i 
handledarutbildning om 
minst 7,5 hp. 
 
Ge förutsättningar för VFU-
ledare att delta i planerings- 
och utvecklingsträffar på 
Högskolan, motsvarande 1–2 
dagar/termin. 
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Koncentration 
Fördela nya studenter på de 
övningsskolor som 
skolhuvudman utsett, med 
hänsyn tagen till övnings-
skolans storlek. 

Utse vilka övningsskolor som 
ska ta emot nya studenter. 

Presentera sin verksamhet och 
introducera studenter före den 
första VFU-perioden. 
 
Placera studenter hos VFU-
handledare med tanke på 
koncentration. 

Samverkan 
Organisera en styrgrupp för 
VFU. 
 
Upprätta en arbetsgång som 
möjliggör för studenter att 
knyta sitt utvecklingsarbete 
(kan även innefatta 
examensarbete) till 
övningsskolans pågående 
kvalitetsutveckling. 

Utse representant för 
skolhuvudman som deltar i 
styrgruppen för VFU. 

Föra samtal med studenter om 
övningsskolans pågående 
utvecklingsarbeten samt ge 
studenter möjlighet att samla 
in underlag till utvecklings- 
och examensarbeten. 
 

Kvalitet 
Organisera och bjuda in till 
uppföljning och utvärdering av 
VFU-samverkan. 
 

Sammankalla lokala VFU-
ledare och rektorer för lokalt 
erfarenhetsutbyte 1–2 
tillfällen/år. 

Medverka vid uppföljning och 
utvärdering av VFU-
samverkan på Högskolan.  
 
Medverka i lokalt 
erfarenhetsutbyte mellan 
övningsskolor för att stödja 
kvalitet och likvärdighet. 

 

4. Ersättning 
Högskolan ersätter respektive övningsskola under de terminer som övningsskolan tar emot 
studenter. Ersättningen utbetalas i slutet av varje fullföljd termin. Under terminer när 
övningsskolan inte tar emot studenter utgår ingen ersättning. Riktlinjer för antal studenter 
per övningsskola framgår av punkt 2 (placeringsrutiner). 

• Terminsersättning för övningsskola åk F-3  5000 kr 
• Terminsersättning för övningsskola åk 4-6  5000 kr 

Om antalet studenter/grupp på övningsskolan understiger tre studenter flyttas dessa till 
annan övningsskola. Högskolan meddelar förflyttningar senast 1 maj inför höstterminen och 
1 november inför vårterminen. En helt ny övningsskola får under första läsåret 8000 kr per 
termin/stadium. 
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5. Avtalstid 
Avtalet gäller från och med XXX. Avtalet förlängs med ett år om inte uppsägning sker. 
Uppsägning görs skriftligt senast tre månader före nästkommande termin. Om 
förutsättningarna för avtalet ändras väsentligt under avtalstiden ska nya förhandlingar upptas, 
om endera parten begär det.  

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt 

 
För skolhuvudman  
 
 
_____________ _______________________________ 
Datum   Skolchef XXX 
 
 
 
För X-skolan/skolorna  
 
 
_____________ _______________________________ 
Datum   Rektor XXX 
 
 
_____________ _______________________________ 
Datum   Rektor XXX 
 
 
 
För Högskolan i Halmstad 
 
 
_____________ _______________________________ 
Datum  Akademichef Måns Svensson 
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