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Ärende p: 58 

 
Revidering av examensbeskrivning för studie- och 
yrkesvägledarprogrammet gällande antagna från och med vt 2019 
 
 
 
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson 
 
 
 
Bakgrund: Examensbeskrivningen behöver revideras med anledning av att 
behörighetskraven för kurspaketet ”Överbryggande kurser för utbildning till studie- och 
yrkesvägledare” har ändrats inför vårterminen 2020, samt att tolkningen vid 
behörighetsbedömningar av sökande vårterminen 2019 redan har tillämpats enligt 
behörighetskrav gällande inför vårterminen 2020. Denna sänkning av behörighetskrav till 
90 hp är nödvändig för att inte högre krav ska ställas på de som ansluter till det reguljära 
programmets via överbryggande kurser än de som studerar hela det reguljära 
programmet. 
  
 
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli, ordförande för studie- och 
yrkesvägledarrådet samt studentcentrum 
 
 
Beslut: Föreståndaren godkänner examensbeskrivningen 
 
 
Bilagor: Examensbeskrivning Studie- och yrkesvägledarprogrammet 
 
 
 
 

 

 

 

 

Expedieras (190916):  

Ordförande för studie- och yrkesvägledarrådet (Ron Mahieu) 

Studentcentrum, Examensenheten (Maria Rudberg) 

Per Kristmansson, Annika Nilsson, Kicki Westergren, institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap 

Lärarhögskolans kansli 

Registratur 
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STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDAREXAMEN 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN STUDY AND CAREER 
GUIDANCE  
 
  
 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2019-xx-xx och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-710-15. 

2 Nivå 
Grundnivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på 
nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får 
dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

För studie- och yrkesvägledarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga 
som krävs för att självständigt arbeta som studie- och yrkesvägledare inom 
skolväsendet. 
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Kunskap och förståelse 

För studie- och yrkesvägledarexamen ska studenten 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan 
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 
yrkesutövningen, 

- visa insikt i barns, ungdomars och vuxnas utveckling och lärande samt om 
individers och gruppers val och socialisation i ett perspektiv av livslångt 
lärande, 

- visa kunskap om utbildning, arbetsliv och samhällsutveckling såväl nationellt 
som internationellt, och 

- visa insikt om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i studie- och 
yrkesvalssituationen samt på arbetsmarknaden. 

Färdighet och förmåga 

För studie- och yrkesvägledarexamen ska studenten 

- visa förmåga att bidra till att förverkliga målen för skolväsendet, 
- visa förmåga att analysera och förstå individers och gruppers studie- och 

yrkesval samt utifrån denna förmåga identifiera deras behov av stöd och 
utveckling, 

- visa förmåga att tillämpa olika teorier och metoder för vägledning utifrån 
individers och gruppers behov, 

- visa förmåga att inom sitt verksamhetsområde stödja övrig personal i deras 
studie- och yrkesorienterande insatser, 

- visa förmåga att i samarbete med andra planera och utveckla stödinsatser för 
människor med särskilda svårigheter och behov för att underlätta inträde till 
studier och arbetsmarknad, 

- visa förmåga att samla och kritiskt tolka information för att informera och 
vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier och arbete, 

- visa förmåga att skapa och utveckla kontakter med olika intressenter i 
samhället av betydelse för verksamheten, och 

- visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera nya fakta inom studie- 
och yrkesvägledningsområdet med olika grupper och därmed bidra till 
utveckling av yrket och verksamheten. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För studie- och yrkesvägledarexamen ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- visa förmåga att inom området studie- och yrkesvägledning göra bedömningar 

med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med 
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 
yrkesgrupper, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens. 
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4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 
högskolepoäng. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom ett för 
utbildningen relevant område. 

4.3 Övriga krav 

För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser: 

Studie- och yrkesvägledningens grunder  15 hp 

Beteendevetenskapliga grunder 7,5 hp 

Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning 7,5 hp 

Politik och samhälle 15 hp 

Utbildning och arbetsmarknad 7,5 hp 

Kommunikation och undervisning 7,5 hp 

Utbildningssystem i Sverige och andra länder 10 hp 

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 20 hp 

Arbetsliv och lärande 7,5 hp 

Karriärutveckling i socialt och kulturellt perspektiv 15 hp 

Makroekonomi och arbetsmarknad 7,5 hp 

Karriärvägledning och andra insatser för människor i behov av särskilt stöd 10 hp 

Karriärteori och vägledning 12,5 hp 

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling 7,5 hp 

Studie- och yrkesvägledningens praktik 15 hp 
 

Alternativt krävs, förutom det självständiga arbetet, 90 hp från avslutade kurser. 
Minst 60 hp av dessa ska omfatta kurser inom psykologi, pedagogik, sociologi, socialt 
arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs följande kurser: 

Introduktion till studie- och yrkesvägledning 12,5 hp 

Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning 7,5 hp 

Samhällsvetenskap 10 hp 

Karriärvägledning och andra insatser för människor i behov av särskilt stöd 10 hp 

Karriärteori och vägledning 12,5 hp 

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling 7,5 hp 

Studie- och yrkesvägledningens praktik 15 hp 
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5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2019-01-01 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-710-15. 
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Ärende p: 59 
 

Ersättning för arbetet med de av UKÄ ifrågasatta examenstillstånden, 

Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

fritidshem 

 

Föredragande: Anna Nordström 

 

Beskrivning: Våren 2018 granskades Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammen av 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ). Resultatet av granskningen blev ifrågasatt kvalité på 

Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. För att 

komma till rätta med bristerna har en arbetsprocess inklusive tidsplan tagits fram enligt nedan: 

 

2019 

 1 maj-9 september: Arbete med analys och åtgärdsplan i tre grupper (se nedan) 

 10-21  september: Granskning av analys och åtgärdsplaner för respektive inriktning: Maria 

Löfgren,  

 22 september till och med december: Färdigställande av de revideringar som behöver 

göras i kursplaner, bedömningskriterier osv. enligt analys- och åtgärdsplan. 

 

2020  

 januari-februari: färdigställande av återredovisning till UKÄ för respektive 

examensinriktning 

 Mars: Granskning av återredovisning samt färdigställande av underlag.  

 10 april: Uppladdning av återredovisning i UKÄ direkt. 

 

Förslag till ersättning för detta arbete framgår nedan. 

 

Ersättning som utbetalas 2019: 

 Arbetsgrupp Fritidshem (Birgit Andersson och Susanne Yttergren): 100 timmar för 

analys- och åtgärdsarbete 

 Arbetsgrupp Förskola 1 (mål 1-3, Anna Lindqvist, Berit Östlund och Anna Olausson): 100 

timmar för analys- och åtgärdsarbete 

 Arbetsgrupp Förskola 2 (mål 4-6) (Helena Rosqvist och Birgitta Wilhelmsson): 100 

timmar för analys- och åtgärdsarbete. 

  

Det står prefekt och studierektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) fritt 

att fördela de sammanlagt 300 timmarna mellan de olika grupperna i proportion till det arbete 

som behöver utföras i respektive grupp. Kostnaden för Birgitta Wilhelmssons arbete betalas av 

Lärarhögskolans kansli.  

 

Arbete som ska utföras och ersättas under 2020: 

 Skribent åtgärdsredovisning till UKÄ januari-mars: 80 timmar för 

Förskollärarprogrammet och 80 timmar för Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

fritidshem 

 Granskare av åtgärdsredovisningar: 20 timmar 

  

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli 
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Beslut: Föreståndaren beslutar att under 2019 ersätta TUV för 300 timmar och 2020 ersätts 

arbetet med totalt 100 timmar. 

 

Ersättningen utgår enligt universitetets interndebiteringstaxa för lektorer. 

  
Motivering till beslut: Arbetet med att hantera UKÄ: s synpunkter är av sådan betydelse att det 
motiverar att särskild ersättning utgår. 

 

Projektkonto och utbetalningssätt: Kostnaden tas från projekt 6000 00 005. För 

ersättningen som ska utgå 2019 internfakturerar institutionen Lärarhögskolan senast 2019-12-31. 

För ersättning som ska utgå 2020 ska faktureringen göras efter slutfört arbete. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (190916):   

Per Kristmansson, Liselott Engström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

Anna Lindqvist, biträdande föreståndare, Lärarhögskolan 

Birgitta Wilhelmsson, Boa Drammeh, Agnetha Simm, Anna Nordström, Lärarhögskolan 

Registrator 
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Ärende p: 60 
 
Ärende: Fastställande av avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
 
Föredragande:  Boa Drammeh 
 
Beskrivning:  
Under våren 2019 har VFU-avtalet mellan Lärarhögskolan vid Umeå universitet och kommunerna i 
Västerbotten samt Örnsköldsvik och Sollefteå uppdaterats. Tidigare avtal löpte ut 2019-06-30. 
Region Västerbotten har varit sammankallande för en arbetsgrupp bestående av representanter från 
Lärarhögskolan och länets kommuner. Innan arbetsgruppen inledde arbetet gick en förfrågan ut till 
länets kommuner samt Örnsköldsvik om att delta aktivt i arbetet. De kommuner som deltagit i 
gruppens arbete är Skellefteå, Umeå, Robertsfors, Lycksele och Örnsköldsvik. Övriga kommuner har 
informerats längs arbetets gång. 
 
De större förändringarna i avtalet är: 

 begreppet distansöverbryggande teknik har införts, 

 att utan registerutdrag från Polismyndigheten kan VFU inte påbörjas, 

 att Lärarhögskolan ansvarar för att upprätthålla och utveckla en organisation för 
samverkan, 

 att skolhuvudmannen ansvarar för att studenten får de förutsättningar som krävs för att 
kunna genomföra sin VFU samt 

 bilagan till det tidigare VFU-avtalet har tagits bort och vissa delar ligger direkt i avtalet samt 

 avtalet för utländska studenter ligger som en bilaga. 
  
Beredning:  
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning, kansli, samt en arbetsgrupp sammankallad av 
region Västerbotten. 
 
Beslut: 
VFU-avtal mellan Lärarhögskolan och berörda skolhuvudmän fastställs. 
  
Bilagor:  
Följebrev 
VFU-avtal 
Avtal för utländska studenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras (190923):   
Catarina Rudälv 
Tobias Thomson, Region Västerbotten 
Anna Lindqvist, biträdande föreståndare Lärarhögskolan 
Lärarhögskolans kansli 
Registratur 
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Reviderat avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen inom 
lärarutbildningen vid Umeå universitet 
 
Under våren 2019 har VFU-avtalet mellan Lärarhögskolan vid Umeå universitet och 
kommunerna i Västerbotten samt Örnsköldsvik och Sollefteå uppdaterats. Tidigare avtal 
löpte ut 2019-06-30. Region Västerbotten har varit sammankallande för en arbetsgrupp 
bestående av representanter från Lärarhögskolan och länets kommuner. Innan 
arbetsgruppen inledde arbetet gick en förfrågan ut till länets kommuner samt Örnsköldsvik 
om att delta aktivt i arbetet. De kommuner som deltagit i gruppens arbete är Skellefteå, 
Umeå, Robertsfors, Lycksele och Örnsköldsvik. Övriga kommuner har informerats längs 
arbetets gång. 
 
De större förändringarna i avtalet är: 

• begreppet distansöverbryggande teknik har införts, 
• att utan registerutdrag från Polismyndigheten kan VFU inte påbörjas, 
• att Lärarhögskolan ansvarar för att upprätthålla och utveckla en organisation för 

samverkan, 
• att skolhuvudmannen ansvarar för att studenten får de förutsättningar som krävs 

för att kunna genomföra sin VFU samt 
• bilagan till det tidigare VFU-avtalet har tagits bort och vissa delar ligger direkt i 

avtalet samt 
• avtalet för utländska studenter ligger som en bilaga. 

 
Diskussioner har förts angående utvärdering av VFU för skolhuvudman. Samverkan om 
detta hanns inte med inför denna revidering utan kan beaktas under den årliga 
uppföljningen som åligger Lärarhögskolan. Avtalet kan revideras i samband med detta. 

Respektive kommun tecknar nytt avtal med Lärarhögskolan som kommer att kontakta 
berörda. 
 
 
 
Maria Löfgren 
Föreståndare 
Lärarhögskolan, Umeå universitet 
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1 Parter 

1. Umeå universitet 
Lärarhögskolan 
901 87 Umeå 
Kontaktperson: Boa Drammeh, kanslichef 

2. ZZ kommun 
YY 
999 99 XXXX 
Kontaktperson: XXXXX 

2 Definitioner 

Med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) avses den del av lärarutbildningen som enligt 
gällande examensbeskrivning genomförs inom relevanta kunskapsområden och ämnen i olika 
verksamhetsområden: förskola, förskoleklass och åk 1-3, åk 4-6, fritidshem, åk 7-9, gymnasieskola, 
vuxenutbildning, grundsärskola och gymnasiesärskola. 

Med VFU-handledare avses i detta avtal lärare, anställd av skolhuvudman, som handleder och 
bedömer studenten i VFU:n. 

3 Syfte och mål 

Syftet med detta avtal är att tydliggöra och reglera samverkan mellan parterna kring VFU. 

Målsättningen med samverkan är: 

● att VFU ska hålla sådan kvalitet att den bidrar till att lärarutbildningens examensmål 
uppfylls, 

● att främja kompetens- och verksamhetsutveckling hos båda parter,  

● att bidra till att förena vetenskap, teori, praktik och beprövad erfarenhet, 

● att bidra till att attraktiviteten för läraryrket höjs,  

● att ha ett nära samarbete mellan VFU-handledare och universitetets lärare och forskare, 

● att bidra till en ökad kvalitet på lärarutbildningarna, 

● att skapa kontakter som kan bidra till utveckling och genomförandet av studenternas 
examensarbeten och utvecklingsarbeten, 

● att öka andelen VFU-handledare med handledarutbildning, samt 

● att i hållbarhetssyfte nyttja distansöverbryggande teknik i högre utsträckning. 

4 Dialog mellan parterna 

Lärarhögskolan och skolhuvudmännen ska i april och oktober varje år samråda om antal VFU-
placeringar kommande termin.  

Lärarhögskolan kallar till samrådsmöte med skolhuvudmännen en gång per termin. Syftet med 
samrådsmötet är att utveckla kvaliteten i VFU. 

Ett gemensamt administrativt system används för att utbyta för uppdraget relevant information.  
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5 Åtaganden för skolhuvudman 

1 Skolhuvudmannen ansvarar för att de förskolor, fritidshem och skolor, där studenten ska 
placeras, utser erfarna och legitimerade lärare till VFU-handledare inom det 
verksamhetsområde och ämne där studenten skall placeras.  

2 Skolhuvudmannen ansvarar för att studenten får de förutsättningar som krävs för att 
kunna genomföra sin VFU. 

3 Skolhuvudmannen ansvarar för studentens placering, avsteg från detta sker i samråd med 
Lärarhögskolan. Studenten kan placeras vid olika skolor eller förskolor under sin 
studietid. Studenten får inte själv ordna VFU-placering. Då VFU är en del av studentens 
utbildning är det inte tillåtet för studenten att vikariera eller arbeta på VFU-platsen under 
VFU. Undantag gäller de utbildningar som har VFU i sin tjänst. 

4 Skolhuvudmannen ansvarar för den administrativa samordningen i den egna 
verksamheten gällande VFU:n. Vid placering ska utgångspunkten vara att studenten under 
utbildning skall placeras inom relevant verksamhetsområde och ämne. Studenter kan 
placeras i par om överenskommelse har gjorts mellan parterna. 

5 Skolhuvudmannen ansvarar för att studenten får information av ledningen i den 
verksamhet där studenten placerats om dess organisation, ledning, styrning och 
verksamhetsinnehåll. 

6 På uppdrag av skolhuvudmannen ansvarar handledare för VFU-periodens yrkesprövande 
funktion. Förutom att genomföra övningsundervisning ska studenten även auskultera och 
ta del av lärarens hela uppdrag. Under utbildningens senare delar ska studenten 
självständigt, under handledning, genomföra undervisning i alla relevanta ämnen eller 
kunskapsområden och utöva ledarskap i olika sammanhang.  VFU-handledare 
dokumenterar antalet övningslektioner och pedagogiska aktiviteter samt innehållet i dessa 
och ansvarar för att insatserna följs upp och utvärderas kontinuerligt tillsammans med 
studenten.  

7 På uppdrag av skolhuvudmannen medverkar berörd VFU-handledare med 
bedömningsunderlag inför universitetslärarens examination. VFU-handledaren ansvarar 
tillsammans med skolhuvudmannen för att under pågående VFU skyndsamt meddela 
kursansvarig institution om studenter som kan löpa risk att underkännas på grund av 
brister i kunskap, färdigheter eller förhållningssätt. 

8 Skolhuvudmannen ansvarar för att verksamheten där studenten genomfört VFU, efter 
överenskommelse, ska vara tillgänglig i samband med exempelvis ämnesdidaktiska 
studier, fältstudier och insamling av data för självständiga arbeten. 

9 Skolhuvudmannen ansvarar för att VFU-handledare får möjlighet att genomgå 
handledarutbildning anordnad av Lärarhögskolan.  

10 Skolhuvudmannen ansvarar för att, utifrån Lärarhögskolans beställningar, informera 
studenten om placering minst fyra veckor innan VFU-period. Undantag från detta gäller 
då Lärarhögskolan inkommer sent med beställningar. Detta gäller i mån av plats hos 
skolhuvudman. 

11 Rektor vid skola eller förskola där studenten placerats är skyldig att se till att studenten 
uppvisar registerutdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Utan registerutdrag kan 
VFU inte påbörjas.  
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6 Åtaganden för Lärarhögskolan 

1 Lärarhögskolan ansvarar, i nära samråd med skolhuvudmannen, för övergripande 
administrativ samordning gällande VFU:n. 

2 Lärarhögskolan meddelar skolhuvudmannen VFU-periodernas tidsmässiga placering 
senast under april månad för kommande läsår. 

3 Lärarhögskolan ansvarar för utbildning i det administrativa systemet, detta gäller 
samordnarna i kommunerna och universitetslärarna samt övrig personal på 
institutionerna som är i behov av utbildningen. 

4 Lärarhögskolan ansvarar för att beställning av VFU-placering sker i så god tid att 
studenten kan informeras om placering, minst fyra veckor innan VFU-period. Undantag 
från detta gäller då studenten, av olika skäl, inkommer sent med önskemål om att få en 
VFU-placering. 

5 Lärarhögskolan utser kursansvariga institutioner som i sin tur ansvarar för VFU-
perioderna och för att utse universitetslärare som är erfarna och kompetenta inom den 
inriktning vilken studenten gör sin VFU. 

6 Lärarhögskolan ansvarar för att kursinformation på webben till VFU-handledare får en 
enhetlig utformning. Informationen, som också ska innehålla länkar till kursansvariga 
institutioner, ska finnas tillgänglig minst två veckor innan VFU-perioden börjar. 

7 I universitetslärarens åtaganden ingår att initiera kontakt, göra besök under lektion eller 
motsvarande samt att genomföra ett strukturerat trepartssamtal med VFU-handledare och 
studenten under VFU: n. Trepartssamtalen kan genomföras med hjälp av 
distansöverbryggande teknik. 

8 Lärarhögskolan ansvarar för att erbjuda VFU-handledare en  handledarutbildning. 
Universitetet erbjuder också VFU-handledare att delta i föreläsningar, seminarier etc. som 
anordnas inom lärarutbildningen. 

9 På uppdrag av Lärarhögskolan ska kursansvarig institution utse en särskild lärare 
(examinator) som har examinationsansvar för VFU: n. Berörd VFU-handledare medverkar 
till examinationen med ett skriftligt bedömningsunderlag. Bedömningsunderlaget är ett av 
flera underlag för bedömning och arkiveras enligt gällande regler vid kursansvarig 
institution. 

10 Lärarhögskolan ansvarar för att upprätthålla och utveckla en organisation för samverkan 
där en dialog för kvalitetssäkring och utveckling av VFU initieras och upprätthålls mellan 
parterna. 

11 Lärarhögskolan ansvarar för att informera studenterna som antagits till lärarutbildning 
om skyldigheten att ansöka om registerutdrag ur Polismyndighetens belastningsregister 
och om skyldigheten att visa det för rektor i den verksamhet där studenten placerats för att 
fullgöra VFU. 

12 Lärarhögskolan ansvarar för att VFU:n kontinuerligt följs upp och utvärderas. 

13 Lärarhögskolan ansvarar för årlig uppföljning av avtalets syfte och mål enligt avsnitt 3. 
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7 Ekonomisk ersättning 

För medverkan i VFU utgår ersättning med 840 kr per student och vecka. Beloppet ovan gäller för 
2019 och justeras årsvis baserat på statens pris och löneomräkningsindex. 

Ersättningen utbetalas av Lärarhögskolan terminsvis utifrån faktiskt utfall till ansvarig förvaltning. 
För vårterminen gäller sista utbetalningsdatum 31 maj och för höstterminen 30 november. För 
varje skolhuvudman ska det finnas en betalningsmottagare och en utbetalning görs till respektive 
skolhuvudman. Om det finns särskilda skäl för en annan ordning kan en överenskommelse göras 
mellan skolhuvudman och Lärarhögskolan. 

För students frånvaro som anmälts mindre än två veckor innan VFU-periodens början utgår 
ersättning till skolhuvudmannen för VFU-perioden med två arbetsveckor. För student som i förtid 
avbryter sin VFU utgår ersättning för de genomförda dagarna samt två arbetsveckor, dock ej fler 
dagar än VFU-periodens längd. 

8 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med 1 juli 2019 till och med 30 juni 2024. Om avtalet inte sägs upp före 

1 januari 2024 förlängs det automatiskt att gälla med två år i sänder med en uppsägningstid av 
sex månader. Uppsägning av avtalet ska ske i skriftlig form. 

Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras under avtalsperioden skall nya 
förhandlingar upptas, om endera parten begär det. 

Om avtalet sägs upp från skolhuvudmannens sida och inget annat har överenskommits har 
skolhuvudmannen likväl ansvar för att de studenter som har påbörjat sin VFU kan fullgöra denna i 
enlighet med villkoren i detta avtal. Om avtalet sägs upp från Lärarhögskolans sida har 
skolhuvudmannen inget sådant ansvar. 

Inför nytt avtal ska en gemensam utvärdering ske. Lärarhögskolan ska ta initiativ till detta och 
administrera arbetet. 

9 Tvist 

Parterna strävar efter att gemensamt lösa tvister som uppstår i samband med detta avtal genom 
förhandling mellan parterna. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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För Lärarhögskolan vid Umeå universitet För skolhuvudmannen 

2019-09-09     2019-09-  

 

___________________________  ___________________________ 

Maria Löfgren     Namnförtydligande:  

Föreståndare     Titel:  
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Tilläggsavtal för utländska lärarstudenter gällande den 
verksamhetsförlagda utbildningen, VFU 

1 Parter 

Parter i detta avtal är kursansvarig institution vid Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå 
universitet, och Umeå kommun. 

2 Avtalets omfattning 

 Utländska studenter omfattas av Lärarhögskolans ordinarie VFU-avtal, dnr xx. Detta 
tilläggsavtal reglerar åtaganden som endast berör utländska studenter. 

 Avtalet avser endast sådan engelsktalande utländsk student som i sitt hemland deltar i 
utbildning som leder till lärarexamen. 

 VFU utgör en del av innehållet i kurser vid Umeå universitet som särskilt riktar sig till 
studenter enligt ovan. Tidsmässig omfattning fastställs i aktuell kursplan. 

 Beroende på students inriktning kan VFU komma att genomföras  i olika 
verksamhetsområden; förskola, förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6, fritidshem, åk 7-9 samt 
gymnasieskola. 

 Studenter kan placeras i par och endast inom ett och samma verksamhetsområde för hela 
VFU-perioden. 

3 Särskilda åtagande för kursansvarig institution 

 Att meddela Lärarhögskolans kansli det preliminära antalet studenter för aktuell kurs 
samt namn på kursansvarig lärare vid institutionen senast två månader innan 
kursstart. 

 Att meddela Lärarhögskolans kansli namn på aktuella studenter samt deras 
årskurs/ämnesinriktning senast en månad innan VFU: n påbörjas. Vid samma 
tidpunkt ska studenternas parsammansättning meddelas. 

 Att informera aktuella utländska lärosäten samt de studerande som antagits till 
aktuella kurser om skyldigheten att, för rektor  i den verksamhet där den studerande  
placerats, kunna uppvisa utdrag ur belastningsregister eller motsvarande. 

 Att utse en universitetslärare med examinationsansvar för VFU. Berörd handledare 
medverkar med muntlig information. 

4 Särskilda åtaganden för Lärarhögskolan 

 Att meddela Umeå kommun det preliminära antalet studenter för aktuell kurs, en 
preliminär fördelning i olika årskurser och ämnesinriktningar, VFU-periodernas 
tidsmässiga placering samt namn på kontaktperson vid kursansvarig institution. Detta ska 
göras senast två månader innan aktuell VFU-period. 

  Att meddela Umeå kommun namn på aktuella studenter samt deras årskurser och 
ämnesinriktningar senast en månad innan aktuell VFU-period.  
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5 Särskilda åtaganden för Umeå kommun 

 Att den lokala handledaren medverkar vid examinationen av studenter genom muntlig 
information till universitetsläraren.  

 Att rektor är skyldig att tillse att studenten uppvisar utdrag ur dokumentation från 
hemlandet som i Sverige motsvaras av Polismyndighetens  belastningsregister. 

6 Ekonomisk ersättning 

Den ekonomiska ersättningen regleras i det ordinarie VFU-avtalet. 

7 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med 1 juli 2019 till och med 30 juni 2024. Uppsägning av avtalet 
ska ske i skriftlig form. 

Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras under avtalsperioden skall nya 
förhandlingar upptas om endera parten så begär. 

Inför nytt avtal ska en gemensam utvärdering ske. Lärarhögskolan ska ta initiativ till detta och 
administrera arbetet. 

8 Tvist 

Vid en eventuell tvist se det ordinarie VFU-avtalet. 
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