
 

 

Att tänka på som lärarstudent 
 

 Du är representant och ambassadör för Mittuniversitetet under din vfu-period. 

 Dina arbetstider under vfun motsvarar en heltid (5 dagar/vecka). 

 Vfun ska göras sammanhängande inom kursens ram. Det innebär att vfu-perioden inte 
får hackas upp. 

 Vfu i egen tjänst/på egen arbetsplats är absolut inte tillåtet. Du ska heller inte göra vfu 
där du har någon närstående eller nära bekant. 
 

 Ta kontakt med din blivande vfu-handledare i så god tid som möjligt. 

 Berätta om dina förväntningar på vfu-perioden för din vfu-handledare. Ta även del av 
vfu-handledarens förväntningar. 

 Du som student ansvarar för att ordna/inneha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret 
inför varje vfu-period. Utdraget tas med till vfu-platsen. 

 Registrera dig på aktuell vfu-kurs i Ladok i samband med terminsstarten, även om vfun 
startar efter en annan kurs/andra kurser. Först när detta är gjort är du behörig till vfu-
kursen. 

 All vfu är obligatorisk vilket innebär att om du blir sjuk eller inte kan närvara all tid så gör 
du en överenskommelse med din vfu-handledare när du kan ta igen den förlorade tiden. 

 Du omfattas av sekretess, vilket bl.a. innebär att grundregeln är att ingen ska kunna 
identifieras när du delger andra din erfarenhet från vfu-perioden. 

 Diskutera med din vfu-handledare i början av vfu-perioden hur du, i förhållande till 
verksamheten, bäst kan genomföra dina vfu-uppgifter. 

 Du kan vid enstaka tillfällen gå in som ersättare för din vfu-handledare om han/hon t.ex. 
har egen utbildning. Vid dessa tillfällen ska det dock finnas en backup samt klargjort att 
rektor har ansvar för verksamheten. 

 Allt vfu-kursmaterial som vfu-handledaren och student behöver publiceras på vfu-
hemsidan. Du som student ansvarar för att ta med/visa din vfu-handledare detta material 
(allt kanske inte behöver skrivas ut). 

 Kopiera ditt bedömningsunderlag för eget bruk innan det lämnas in till Mittuniversitetet. 

 Blir din vfu underkänd måste du göra om den. Du har då rätt till ytterligare ett 
examinationstillfälle. 

 Du måste vara godkänd på föregående vfu-period innan en ny kan påbörjas. 

 

Ytterligare information om vfun finner du på www.miun.se/vfu  

http://www.miun.se/vfu

