
VFU-policy i Tingsryds kommuns partnerområde 

Tingryds kommun medverkar i Linnéuniversitets verksamhetförlagda utbildning för lärare. 
Tingryds kommun består av ett partnerområde med en VFU-samordnare. 

Motiv för medverkan 
Sju goda skäl: 
1. Det innebär pedagogisk förnyelse inom ämnes - och allmändidaktik.
2. Det ger en uppdatering av lärarutbildningens innehåll, mål och syfte.
3. Det ger inblick i aktuell forskning.
4. Det skapar kontakt mellan universitetet (teori) och kommun (praktik).
5. Det är en rekryteringsbas.
6. Det ger arbetslaget personella resurser.
7. Det ger deltagande lärarutbildare respons och spegling av yrkesutövning.

Ansvarsfördelning 
Ansvaret fördelas mellan VFU-samordnare, VFU-lärare, arbetslag, lärarstudent, rektor, RUC 
(Regionalt utvecklingscentrum, Linnéuniversitetet) och ekonomisk administration. 

VFU-samordnare: 
- är kontaktperson för kommunens VFU-lärare.
- ansvarar för kontakten med universitetets lärarutbildning.
- webbens presentation av partnerområdet uppdateras.
- webbens sida med VFU-lärarnas inriktningarna uppdateras.
- placerar nya studenter hos VFU-lärare.
- informerar studenterna om deras placering.
- informerar rektorer/VFU-lärare om kommande studenter.
- ger information om gällande ekonomiska överenskommelser till rektorer och VFU-lärare.
- ordnar regelbundna träffar med VFU-lärarna.
- utvärderar vår medverkan i VFU:n med VFU-lärare, rektorer och studenter.
- reviderar policyn vid behov.
- tillsammans med VFU-läraren ge studenten möjligheter att se olika delar av

verksamheten.
- ansvarar för att arbetslagets belastning blir rimlig (antal studenter).

Rektorer: 
- har kunskap om den nya lärarutbildningen.
- har kunskap om de studenter som finns inom den egna enheten.
- bedömer huruvida arbetslaget och VFU-läraren uppfyller kriterier för medverkan.
- informerar studenten om enhetens vision, mål och arbete.
- är behjälplig vid rekrytering av nya VFU-lärare.

VFU-lärare: 
- har goda kunskaper om och arbetar efter måldokumenten.
- har goda teoretiska kunskaper förankrade i en praktik.



- har helhetssyn på lärande och barns och elevers utveckling.
- har en bred syn på medel för lärande.
- har förmåga att fungera i ett arbetslag.
- har social kompetens.
- har ett tillåtande förhållningssätt
- har empatisk förmåga.
- har yrkesstolthet.
- är förtrogen med lärarutbildningens innehåll och uppläggning.
- är en inspiratör.
- är en auktoritet.
- är engagerad.
- är uppmuntrande.
- är reflekterande.
- är kunskapstörstig.
- är djärv (vågar pröva nya vägar).
- är didaktiskt flexibel.

Har deltagit i eller påbörjat universitets nuvarande utbildning för lärarutbildare. Är 
huvudansvarig för studenten under den tid den har sin VFU inom vårt partnerområde. Tar 
endast emot studenter som är hänvisade från VFU-samordnaren. 
Skaffar sig kontinuerligt kunskaper om sin, arbetslagets och universitetets roll i utbildningen. 
Informerar och presenterar studenten för arbetslaget, rektorn och skolan. 
Är en pedagogisk/didaktisk utvecklingsresurs för arbetslaget och enheten. 

Arbetslag: 
- ansvarar för en grupp elevers sociala och kognitiva utveckling.
- ansvarar för resurser som möjliggör detta.
- har avsatt tid för gemensam planering.
- har samsyn i lärandet och en helhetssyn på utbildning.
- har skriftligt formulerade måldokument.
- vågar bryta mönster.
- är intresserat av att engagerat medverka i VFU.
- har god kunskap i styrdokumenten

Lärarstudenter: 
- medverkar i utvärdering av VFU.
- delger arbetslaget, rektor och VFU-lärare resultat i form av rapporter utförda inom VFU.
- bidrar till att skapa reflektion kring det pedagogiska uppdraget.
- är ett personaltillskott för arbetslaget och enheten.

Universitetet och dess institutioner: 
- informerar på samma sätt och med samma innehåll på/till alla nivåer.
- inventerar och förmedlar studenternas förväntningar på vår medverkan.
- bjuder in till föreläsningar, seminarier, redovisningar och utvärderingar.
- skapar möten mellan universitetets teoretiker och kommunens praktiker.
- anslår litteraturlistor på lärarutbildningens hemsida.
- ansvarar för att utbetalning sker enligt avtal.
- håller RUC och LUB sidan uppdaterad.
- håller webbsidan för lärarstudenter uppdaterad.
- placerar studenter i partnerområdet efter samråd med VFU-samordnaren.



Ekonomisk administratör: 
- kontrollerar ersättningen från universitetet till kommunen.
- skapar enkla ekonomiska rutiner i enlighet med gällande överenskommelse.

Allmän information 
Ersättningen från universitetet används för att VFU-läraren antingen får tid i sin tjänst eller får 
ta ut tid i ledighet, se bil. 1. Samt till ersättning där lärare genomgår universitetets VFU-
handledarutbildning. 

Målsättningen är, att vi ska ha 25 lärarutbildare. Spridning mellan förskola, grundskolan samt 
gymnasieskolan eftersträvas liksom spridning i kommunen. 
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