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Allmänt om VFU-kluster
Ett kluster är en organisatorisk plattform för en samling förskolor/skolor som samarbetar internt  
och utgör gemensamt en kontaktpunkt med Stockholms universitet. I varje kluster finns en 
hög koncentration av både handledare och studenter vilket möjliggör till kollegialt lärande. Det 
kollegiala lärandet kommer att säkerställa att de studenter som kommer till Sollentuna kommun 
får en likvärdig VFU. I det fullt utbyggda klustret kommer det vara 50 studenter i förskolan, 100 
studenter i grundskolan och 50 studenter i gymnasiet. Varje enhet tar emot studenter efter bästa 
förmåga.

I Sollentuna kommun ingår följande förskolor/skolor i klustret:

Förskola
Förskolorna i Edsbacka – Bikupan, Malla och Sofielunds förskola
Förskolorna i Häggvik – Linnés, Smultronstället och Skälbys förskola
Förskolorna i Töjnan – Igelkotten och Bygatans förskola 
Förskolorna i östra Sollentuna - Rösjö förskola och Sjörövarens förskola 

Grundskola
Edsbergsskolan, Helenelundsskolan, Turebergsskolan, Silverdalsskolan, Sofielundsskolan och 
Sollentuna musikklasser 

Gymnasiet
Rudbeck

Organisation och nyckelroller  
VFU-samordnare
Det finns en VFU-samordnare i Sollentuna kommun. Uppdraget omfattar att ta fram kapacitets-
underlag och hantera det övergripande arbetet med att placera studenter på förskolor och skolor. 
Samordnaren gör även placeringar till skolor och förskolor som inte ingår i klustret. I uppdraget 
ingår också att fylla i kontaktuppgifter, uppdatera dessa och administrera byten av studenter inom 
kommunen. VFU-samordnaren fungerar som en knutpunkt i kontakt mellan Stockholms univer-
sitet och förskolor/skolor i kommunen. Samordnaren ansvara för att information och samverkan  
mellan klusterförskolorna/skolorna fungerar och även för att den kommunala handboken upp- 
dateras. VFU-samordnaren i Sollentuna är Johan Hesselgren – Johan.hesselgren@sollentuna.se.

Rektor
Rektor ansvarar för att det skapas en organisation för VFU på den enskilda enheten, att det upp- 
rättas en lokal handbok samt att den kontinuerligt uppdateras. Det är även rektor som ska utse  
skolans kontaktlärare och skapa förutsättningar för VFU-arbete. Här inkluderas att ge handledare 
tid för handledaruppdraget och ge lärare som saknar handledarutbildning möjlighet att gå en 
sådan. 
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VFU-ansvarig på förskole/skolnivå
VFU-ansvarige på förskole/skolnivå är den som sköter det administrativa på förskole/skolnivå. I 
detta ingår att ta emot studenten, placera dem hos handledare, förmedla information till så väl 
handledare som studenter och inventera antalet VFU-platser för nya lärarstudenter. Som an-
svarig på förskole/skolnivå ingår också att delta vid VFU-informationsmöten i kommunen som 
VFU-samordnaren sammankallar till.

Handledare
Handledaren planerar tillsammans med studenten/studenterna utifrån gällande kursplan vad som  
ska göras och handleder sedan studenten utifrån planeringen och möjliggör för studenten att upp-
nå de förväntade studieresultaten. Handledaren ska också delta i trepartsamtal (på de kurser där 
sådana ingår), lämna ett bedömningsunderlag inför lärosätets examination och i god tid informera 
studenten, lokal kontaktlärare och lärosätet om risk föreligger för att bli underkänd. Vid behov 
kontaktas även VFU-samordnaren. I handledaruppdraget ingår att kontinuerligt vidareutbilda sig 
genom att delta i seminarier som arrangeras.

För att få handleda ska handledaren vara behörig förskollärare/lärare inom det område som kursen 
avser. Det är önskvärt att handledaren har gått handledarutbildningen eller kommer att påbörja 
en handledarutbildning så snart en sådan erbjuds. 

Lokal handbok
Det finns en gemensam mall för den lokala handboken som enheterna ska ha/upprättat. Syftet 
med den lokala handboken är att tydliggöra ansvarsfördelningen inom respektive enhet, säkerstäl-
landet av det kollegiala lärandet samt en likvärdig VFU. I den lokala handboken finns praktisk 
information kring VFU för den specifika förskolan/skolan.

Avtal
Samverkansavtal inom Stockholmsregionen
Sollentuna kommun har ingått ett samverkansavtal som omfattar regionens sju lärosäten och 26 
kommuner. Avtalet gäller tills vidare från den 1 januari 2019. Samverkansavtalet innebär att  
Sollentuna kommun och övriga kommuner tar emot studenter så att de kan fullgöra sin utbild-
ning. Där regleras krav för att ta emot studenter, ersättning, lärarutbildningar som omfattas och 
andra frågor som är kopplade till VFU. 
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Klusteravtalet
Syftet med upprättandet av klusteravtal är att koncentrera studenterna till ett färre antal enheter. 
Enheterna ska, när klustret är utbyggt, vara specialiserade på att handleda studenter från Stock-
holms universitet. 

Klusteravtalet är ett specifikt avtal mellan kommunen och Stockholms universitet. Avtalet inne-
fattar för tillfället elva förskolenheter, sex kommunala grundskolor och ett kommunalt gymnasi-
um. Klusterverksamheterna omfattas även av samverkansavtalet vilket innebär att förskola/skola 
kan ta emot studenter från andra lärosäten än Stockholms universitet om utrymme finns. 

Obs. I fall då det inte konkurrerar med klusteravtal eller samverkansavtal kan förskolor/skolor 
ta emot studenter från lärosäten utanför regionen. Placeringar sker alltid genom kommunens 
VFU-samordnare.

Lärarprogram 
Varje student har VFU-kurser som omfattar 30 hp under sin utbildningstid. VFU-kurserna varie-
rar mellan en och tio veckor. Tidpunkten variera för när de olika kurserna hålls. I VFU portalen 
finns information om både schema och omfattning. 

Förskollärarprogrammet: 
210 hp, fem VFU-perioder

Grundlärarprogrammen:
F-3, 240 hp, tre VFU perioder
Åk 4-6, 240 hp, tre VFU perioder
Fritidshem 180 hp, fyra VFU perioder

Ämnelärarprogrammen:
Språkhumaniora och samhällsvetenskaplig inrikt 7-9, 240 hp, tre VFU perioder
Språk humaniora och samhällsvetenskaplig inrikt gymnasiet, 300 hp, tre VFU perioder
Matematik, naturvetenskap och teknisk inrikt 7-9 240 hp, tre VFU perioder
Matematik, naturvetenskap och teknisk inrikt gymnasiet 300 hp, tre VFU perioder

Kompletterande pedagogisk utbildning: 
(KPU) 90 hp, tre VFU perioder

Yrkeslärarprogrammet: 
90 hp tre, VFU perioder 

Utländsk lärares vidareutbildning:  
(ULV) 120 hp som mest. Individuell studieplan tillämpas. 
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Klustrets gemensamma rutiner
Handledarutbildning
I början av läsåret inventeras behovet av att utbilda nya handledare på lokal nivå. Detta meddelas 
till VFU-samordnaren som gemensamt med universitet organiserar en handledarutbildning. Det 
är upp till varje enhet att utse vem som ansvarar för inventering av vilka på skolan som behöver 
gå handledarutbildning, förslagsvis kontaktläraren på respektive enhet i samråd med biträdande 
rektor/rektor. Det är rektor som ansvarar för att möjlighet ges till att gå handledarutbildningen.

Ersättning till handledare
Ersättningen fördelas olika beroende på om det är förskola eller skola. I förskolan tillfaller er-
sättningen den enskilda förskolan som använder pengen till något nyttigt. I skolan tillfaller hela 
arvodet till handledaren som kan välja att få det utbetalt som lön eller att använda pengarna till 
egen vidareutbildning. Pott för vidareutbildning måste användas under kalenderåret, dvs mellan 1 
januari- 31 december På gymnasiet utbetalas hela arvodet i form av lön.

Professionsnära seminarier för handledare
Handledarseminarier arrangerar VFU-samordnaren i samverkan med VFU-ansvarig och Stock-
holms universitet. Syftet är att stärka handledarna i deras roll samt uppdatera handledarna vad 
som gäller inom den senaste forskningen kring didaktik och pedagogik inom lärarutbildningarna 
och VFU.

Placering
Studenten har samma placering under hela sin studietid, undantaget gymnasielärarstuderanden.

Studentansvar 
I den lokala handboken finns en del om studentansvar. Det förväntas att studenten har tagit del 
av detta innan den påbörjar sin första VFU. Det är den lokala VFU-ansvarige som ansvarar för att  
studenterna får tillgång den lokala handboken och på så sätt säkerställer att studenten känner till 
vilket ansvar hen har.

Byte av VFU-handledare 
Om det finns skäl till byte så ska den VFU-ansvarige i första hand se över möjligheter i att ompla-
cera inom enheten och i andra hand kontakta VFU-samordnaren.

Efter placering så finns det fall där studenter har bett om omplacering. Den vanligast förekom-
mande orsaken är att man tycker restiden till placeringen är för lång och önskar byta kommun. I 
dessa fall hänvisas studenten till Stockholms universitet.

Registerutdrag från polisen 
Enligt 2 kapitlet 31 § skollagen och lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska 
arbeta med barn så ska det lämnas ett registerutdrag från polisen. Denna lag omfattar även lärar-
studerande. I förskola/skolans lokala plan står det vem som ansvarar för att kontrollera detta. Vid 
avsaknad av registerutdrag så kan inte VFU:n inledas.
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Sekretess
Rektor ansvarar för att det finns en rutin för att VFU-studenterna får information om sekretess 
och tystnadsplikt. Avtal för tystnadsplikt och sekretess finns på kommunens hemsida.

Professionsnära seminarium för studenter
Förskolan/skolan ska hålla professionsnära seminarier en gång per termin. Det är önskvärt att  
enheterna samverkar om att ordna seminarier för att på så sätt underlätta att seminarier ordnas 
varje termin. Det är VFU-samordnaren som initierar arbetet med professionsära seminarier och  
den enskilda förskolan/skolan koordinerar seminariet med stöd av samordnaren. Anordnandet av 
professionsnära seminarier sker i dialog med VFU-samordnaren samt respektive rektorsgrupp. 
Målet är att varje student får möjlighet att delta i ett seminarium per halvår och ett avslutande 
seminarium för de som gör sin sista VFU i kommunen.

Datorer och internetuppkoppling
VFU-ansvarige informerar om vad som gäller på enheten.

Vikariat
En student kan inte vikariera samtidigt som den fullgör sin VFU. Med att vikariera avses att  
studenten ensamt lämnas ansvarig för den pedagogiska verksamheten/undervisningen. Det kan 
dock vara bra för studenten att få ansvaret att hålla i en eller några lektioner själv om studenten 
får handledning för och efter lektionstillfället tillsammans med sin handledare.

Studieuppehåll
Om en student tar studieuppehåll bör studenten själv informera berörda parter. Studenten åter- 
placeras på samma enhet när studierna återupptas.

Handbok för VFU 
Den kommunala handboken för VFU
Den kommunala handboken uppdateras varje vår tillsammans med kontaktlärarna. Den 
revidera-de handboken skickas sedan ut under hösten till kontaktlärare på respektive enhet.

Lokala handboken
Den lokala handboken revideras varje vår. Den lokala kontaktläraren ser till att den kommer alla 
till del så väl handledare som VFU-samordnare.




