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Kommunal handlingsplan för VFU i Hofors 

I Hofors kommun finns tre förskoleområden, Norra -och Södra förskoleområdet samt 

Torsåkers förskolor, med sammalagt åtta förskolor. Det finns fyra grundskolor, 

Petreskolan (4-9), Värnaskolan( f-3) , Lillåskolan(f-6) och Solbergaskolan( f-6). Vidare 

finns en Vuxenutbildningsenhet, Björkhagsskolan, som även omfattar 

Introduktionsprogrammet. Kontaktuppgifter för respektive förskola/skola finns på 

Hofors kommuns hemsida. 

Lokal policy för VFU i Hofors kommun: 

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen 

 Ska förbereda studenterna för sin yrkesroll 

 Är ett medel för långsiktig rekrytering av nya lärare 

 Är en möjlighet för förskolans/skolans verksamhets- och kompetensutveckling 

Den lokala handlingsplanen tillsammans med Gävle högskolas VFU-guide och LLU-guide 

utgör styrdokument för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Uppdraget att 

samverka i lärarutbildningen är reglerat i avtal mellan Hofors kommun och Högskolan i 

Gävle. I handlingsplanen tydliggörs rollerna för lokala lärarutbildare (LLU), rektorer och 

lokala samordnare (LSO). 

Arvodesbeloppet från lärosätet som kommunen erhåller, betalas ut till den rektor som 

ansvarar för aktuell förskola/skola. Rektor fördelar ersättningen efter lokal samverkan. 

Rektor har ansvaret för den lokala lärarutbildningen, samverkar med fackliga 

representanter, leder och fördelar arbetet. Lärarstudenten knyts till en förskola/skola 

under utbildningens första termin. Förskolan/skolan har ett ansvar för studenten under 

hela utbildningstiden. 

Lokala lärarutbildare har kompetens för sitt uppdrag som LLU:are och utför uppdraget 

inom sin ordinarie tjänst. Kommunen strävar efter att ha utbildade LLU:are på varje 

förskola/skola och de personer som utses, har gedigen erfarenhet av yrket och är 

förtrogna med gällande styrdokument. Det är rektor som utser lokala lärarutbildare. Den 

person som utses, har gått- eller förväntas gå högskolans handledarutbildning om 7,5 hp 

samt har beredskap att ta emot studenten när förfrågan kommer. För utbildning till lokal 

lärarutbildare (7,5 hp) utgår ersättning för kurslitteratur och resor samt fyra timmars 

inläsningstid per högskolepoäng. 
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Rektor 

 Träffar lärarstudenten personligen – presenterar verksamheten och det område 

han/hon ansvarar för och senare kontinuerligt stämmer av hur VFU:n fungerar. 

 Ansvarar för att lärarstudenten under sin utbildningstid får möjlighet att skaffa 

sig insikt om det som föreskrivs i högskolans VFU-guide. 

 Ansvarar för att lärarstudenten får en ordentlig introduktion och känner sig 

välkommen. 

 Utser en lokal lärarutbildare för lärarstudenten. 

 Inom ramen för reglerad arbetstid, ge den lokala lärarutbildaren tid för 

planering och reflektion tillsammans med lärarstudenten. 

 Ansvarar för att goda förutsättningar skapas för lärarstudenten under VFU:n. 

 Ansvarar för att informera om sekretess/tystnadsplikt. 

 Kräver in utdrag från polisens belastningsregister. 

Förskolan/Skolan 

 Har ett utbildningsansvar för lärarstudenten under hela utbildningstiden. Det 

ansvaret syftar till att underlätta för lärarstudenten att upprätthålla kontakt 

med förskolan/skolan även under tid då VFU ej pågår. 

Lokal lärarutbildare 

 Ansvarar för att lärarstudenten under utbildningstiden får möjlighet att skaffa 

sig insikter om det som föreskrivs i högskolans VFU-guide. 

 Tillsammans med studenten utforma en individuell planering inför varje VFU-

period, utifrån pågående verksamhet och studentens studieuppgifter och mål. 

 Fungerar som fadder för studenten under utbildningstiden. 

 Lämnar underlag för bedömning av lärarstudenten till kursansvarig vid 

högskolan inför examination. 

 Tar skyndsamt kontakt med kursansvarig, LSO och rektor om det finns risk för 

underkännande av VFU:n eller om tveksamheter kring studentens lämplighet för 

yrket uppstår. 

 Håller sig informerad om VFU och lärarutbildning även mellan VFU perioderna 

 Om möjligt deltar i konferenser/seminarier som högskolan inbjuder till 

angående lärarutbildning. 
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Lokal samordnare 

 Ansvarar för de punkter som anges i högskolans VFU-guide vad gäller 

samordnare. 

 Informerar skolledningsgruppen och ser till att rektorerna vet när VFU-perioder 

infaller. 

 Placerar studenterna efter samråd med rektor. 

 Informerar högskolans samordnare om tveksamheter uppstår om 

lärarstudentens lämplighet för yrket. 

 Ser tillsammans med rektorerna över behovet av utbildade LLU:are och vilka 

som kan vara aktuella för LLU-utbildning/handledarutbildning. 

 Följer upp hur arbetet med studenterna genomförs. 

 

 

   


