
 
Lärarutbildningens vfu-organisation 

Information till rektorer 

 
Hej! 

Det här brevet riktar sig till nya rektorer som arbetar på en av Mittuniversitetets utbildade 
övningsskolor (förskola, grundskola eller gymnasiet). Vi vill med detta brev informera vad det 
innebär att vara en del av Mittuniversitetets övningsskoleverksamhet, vad som förväntas av dig som 
rektor och vad du kan förvänta dig av lärosätet. 

Varför övningsskolor? 
Fr.o.m. den 7 juli 2022 finns särskilda bestämmelser inskrivna i förordningstexten, Förordning 
(2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare. Särskilda bestämmelser om övningsskolor och 
övningsförskolor. Det är något som alla lärosäten som bedriver lärarutbildning måste förhålla sig till. 
Förordningstexten i sin helhet finns på: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20211335-om-utbildning-till-larare_sfs-2021-
1335 Övningsskoleverksamheten är en viktig komponent i arbetet för kompetensförsörjning av 
lärarkategorier i våra regioner. 

Vad innebär det att vara övningsskola? 
Övningsskolan är en verksamhetsförlagd utbildning som syftar till att ge studenterna möjlighet att träna 
och praktiskt pröva och tillämpa sina teoretiska kunskaper i handledd yrkesutövning. En övningsskola 
ska tillhandahålla särskilt yrkesskickliga lärare för denna handledning. Förutom att övningsskolan har 
handledarkompetens ska det även finnas kunskap och förståelse för hur lärarutbildningen och vfu-
verksamheten fungerar. Personalen har på en övningsskola fått en utbildning om vad det innebär 
att arbeta på en övningsskola. Skolvärlden är dock rörlig på så vis att personal byter arbetsplats, 
nya börjar och därför behöver övningsskolan systematiskt arbeta för att stärka kvaliteten och 
upprätthålla kompetensnivån. På miun.se/vfu finns informations- och utbildningsfilmer om vfu som 
man kan använda i kvalitetsarbetet med vfu-frågor. 

 
Handledarutbildning 
Det är viktigt att övningsskolan säkerställer att det finns handledarbehörighet och kapacitet att ta 
emot studenter. Varje termin finns det möjlighet att söka till vfu-handledarutbildningen ”Lärande 
genom handledning och reflektion”, 7,5hp. Antagningen är nationell och ansökan görs på 
antagning.se. Kursen genomförs på campus Sundsvall på höstterminen och på campus Östersund 
på vårterminen. 

Viktigt att veta om behörighet: För att bli vfu-handledare krävs lärarexamen samt minst 3 års 
arbetslivserfarenhet inom läraryrket efter avslutad examen. Efter antagning krävs att man som 
antagen tackar ja om man avser att delta. Läs mer här: 
https://www.miun.se/utbildning/kurser/undervisning-och-manniskors- 
beteende/pedagogik/pedagogik-gr-c-larande-genom-handledning-och-reflektion-75-hp/om- 
kursen/ 

 

Rekommenderade riktlinjer 
Samverkan mellan skolhuvudmän och lärosätet är viktigt för en kvalitativ övningsskoleverksamhet. 
Kommuner i Västernorrland, Jämtland och Hälsingland har tillsammans med Mittuniversitetet 
arbetat fram stöddokumentet Rekommenderade riktlinjer att utgå ifrån i arbetet med 
övningsskoleverksamheten. Riktlinjerna handlar om systematiskt kvalitetsarbete, organisation, 
samverkan och kompetens. I dokumentet kan du bland annat läsa om vad som förväntas av 
övningsskolan gällande handlingsplan och professionsseminarier. 
 
Rekommenderade riktlinjer finns att hämta här: 
https://www.miun.se/student/minastudier/vfu/vfu/information-till-vfu-samordnare-och-rektorer/  
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Årshjul för samverkansaktiviteter 

I årshjulet för samverkan (se bild nedan) kan man se vilka aktiviteter Mittuniversitetet bjuder in till 
under året för att samverka om vfu. Inbjudan till dessa aktiviteter skickas genom kommunens vfu- 
samordnare, som sprider vidare till berörda rektorer och vfu-handledare. Som rektor på en 
övningsskola ansvarar du för att skapa förutsättningar för att personal ska kunna delta på dessa 
aktiviteter. 

 
Under hösten bjuds rektorer in till ett erfarenhetsutbyte och på våren bjuds vfu-handledare in till ett 
erfarenhetsutbyte. Utöver detta erbjuds även en kompetensutvecklingsdag varje år i form av ett 
didaktiskt seminarium som riktar sig till vfu-handledare och kurslärare på lärarutbildningen. 

 
Övriga samverkansaktiviteter (vfu-gruppsmöte och vfu-samordnardag) riktar sig till kommunens 
vfu-samordnare. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Medarbetare i lärarutbildningens vfu-organisation 
Marianne Flyckt Hahlin, vfu-koordinator marianne.hahlin@miun.se 
Maria Styf, vetenskaplig ledare maria.styf@miun.se 
Sara Dahlqvist, kontaktperson Västernorrland sara.dahlqvist@miun.se 
Anna Nelding, kontaktperson Västernorrland anna.nelding@miun.se 
Susanna Olsson, kontaktperson Norra Hälsingland susanna.olsson@miun.se 
Anders Lindqvist, kontaktperson Jämtland anders.lindqvist@miun.se 
Ingela Norberg, kontaktperson Ämneslärarutbildningen ingela.norberg@miun.se 

 
 

Vänliga hälsningar 

Lärarutbildningens vfu-organisation 

Mittuniversitetet 
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