
VFU I JÄRFÄLLA
Till dig som är lärarstudent
Verksamhetsförlagd utbildning



”Vi uppskattar att du vill göra din  
VFU hos oss i Järfälla - det berikar  

och utmanar oss.”
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Du är varmt välkommen att göra  
din verksamhetsförlagda del av  
lärarutbildningen, VFU, på våra  
förskolor och skolor i Järfälla. 

Vårt mål är att din tid som student i Järfälla  
ska vara inspirerande, innehållsrik och lärorik. Vi vill 
erbjuda dig god kunskap och träning i att koppla teori 
till praktik på våra förskolor och skolor.  

Många studenter i Järfälla 
Varje termin tar vi emot cirka 300 lärarstudenter på 
våra kommunala och fristående förskolor och skolor. 
Många studenter kommer från Södertörns högskola, 
Stockholms universitet, Uppsala universitet och fack-
högskolor inom Stockholmsregionen.
Vi tar även emot lärarstudenter som läser på distans 
vid högskolor och universitet i Sverige.

Välkommen på VFU i Järfälla kommun 

Samarbetet med lärarutbildningen är viktigt för  
Järfälla av många skäl. Det ger bland annat: 

• möjlighet till läraryrkets utveckling

• ömsesidigt lärande mellan studenter och Järfällas 
egna medarbetare

• öppningar och idéer kring kompetensutveckling

• akademisk stimulans till Järfällas egna förskolor 
och skolor

• kontakt med forskningsmiljöer

• bättre förutsättningar att rekrytera nya kollegor 

Varmt välkommen till Järfälla!
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Nya Herrestaskolan i expansiva 
Barkarbystaden är Sveriges kanske 

mest klimatneutrala skola, helt 
byggd i trä och utifrån de krav som 

finns för Miljöbyggnad Guld.
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I Järfälla finns många olika  
verksamheter för barn och elever i  
åldrarna 0–19 år. Verksamheterna 
drivs i kommunal regi eller som aktie-
bolag, personalkooperativ eller stiftelser 
i enskild regi. Flera olika former av 
pedagogik erbjuds.  

Verksamhet för barn 0–5 år 
För barn 0–5 år finns öppen förskola, förskola och  
pedagogisk omsorg. Järfälla har 39 kommunala  
och 18 fristående förskolor. Det finns förskolor med  
Waldorf-, Montessori- och Reggio Emiliapedagogik. 

Grundskola
I Järfälla finns 22 kommunala och tre fristående grund-
skolor. Det finns skolor med olika inriktningar som till 
exempel musikklass, idrott och hälsa, matematik,  
naturvetenskap, teknik, språk och kommunkation och 
det finns en skola med undervisning på engelska.  

Många skolor satsar extra på moderna lärverktyg som 
läsplattor och datorer. På några skolor finns grundsär-
skolor, särskilda undervisningsgrupper och förbere-
delseklasser. 

Fritidshem och fritidsklubb
Fritidshem finns på alla skolor som har förskoleklass 
och årkurs 1–3. Fritidsklubb finns på alla kommunala 
skolor som har verksamhet för årskurs fyra, fem och 
sex samt på två av Järfällas fristående skolor.     

Gymnasium och vuxenutbildning
Järfälla har en fristående och en kommunal gymnasie-
skola med olika inriktningar. I Järfälla finns också en 
folkhögskola och vuxenutbildning. 

Mer information om förskolor och skolor i Järfälla  
hittar du på kommunens webbplats, jarfalla.se

Förskolor och skolor i Järfälla
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Bra att veta - för dig som gör din VFU i Järfälla 

Placering av studenter
Så här har du fått din VFU-plats:
Högskola/universitet placerar studenter till kommunen. 
Max 90 minuters restid från folkbokföringsadressen 
till VFU-platsen (gäller för studenter inom Stock-
holmsregionen). Kommunens VFU-ansvarig placerar 
studenter inom Järfälla genom VFU-kontaktpersoner 
hos VFU-handledare på kommunala och fristående 
förskolor och skolor. Som student får du inte själv 
försöka ordna din VFU-plats. Samtliga placeringar 
görs i samarbete mellan kommuner och högskolor/
universitet. 

Registerutdrag
Första VFU-dagen ska du lämna ett utdrag ur brotts-
registret till din VFU-kontaktperson eller handledare. 
Om du inte har med dig registerutdraget första dagen 
finns det risk att du inte kan genomföra din VFU. Det 
är rektor/förskolechef som avgör om du kan tas emot, 
inte din högskola/universitet. 

Närvaro
VFU är en kurs om 30 högskolepoäng. Närvaron  
är obligatorisk. Studierna är heltidsstudier, du ska 
följa din handledares arbetstider. Villkor och ansvar för 
deltagande regleras mellan studenten, kommunen och 
högskola/universitet. Du hittar vilkoren på jarfalla.se/vfu 

”Riktlinjer i Järfälla för VFU-samarbete mellan hög- 
skolor/universitet och kommunen”.

VFU-handledare
När du gör din VFU placeras du hos en VFU-hand-
ledare. Det är VFU-handledaren som handleder och 
lämnar bedömningsunderlag till kurslärare på hög-
skola/universitet. VFU-handledaren ska:

• ha lärarexamen i studentens ämne och skolår.

• ha handledarutbildning på 7,5 hp inklusive  
kurs om VFU-bedömning.

• delta i trepartssamtal med studenten och  
kursansvarig lärare.

• ha kontakt med den kursansvarige läraren  
vid lärosätet.

Överenskommelse student och handledare
När du börjar din VFU skriver du och din handledare 
en planering inför VFU-perioden. Den kan handla  
om VFU-tider, hur kursuppgifterna ska göras och hur 
du ska ta kontakt med din handledare inför nästa  
VFU-period. 

VFU-kontaktperson
På alla förskolor och skolor finns det en VFU- 
kontaktperson som arbetar med VFU-frågor och  
placerar studenter hos VFU-handledare i samarbetare 
med kommunens VFU-ansvarige.
När du kommer till VFU-platsen ska du ta kontakt med 
din VFU-kontaktperson och din VFU-handledare.
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Det är VFU-kontaktpersonen som hjälper dig om 
någonting inte skulle fungera bra på VFU-platsen eller 
om du behöver byta handledare på grund av byte av 
kurs/ämne.

VFU-ansvarig
Kommunens VFU-ansvarig har det övergripande 
ansvaret för VFU och samarbetet med högskolor och 
universitet i lärarutbildningsfrågor.

Om någonting inte fungerar på VFU:n
Om någonting inte skulle fungera som du tänkt dig 
under din VFU-period gäller följande

1. Prata med din handledare och försök att lösa  
situationen.

2. Prata med handledaren och VFU-kontaktpersonen 
på förskolan/skolan. VFU-kontaktpersonen infor-
merar skolledningen om situationen.

3. Handledaren kontaktar studentens kursansvarige 
lärare på högskola/universitet.

4. Handledaren/kontaktpersonen kontaktar  
kommunens VFU-ansvarig.

Examensarbete
I slutet av utbildningen ska du skriva ditt självständiga 
arbete/arbeten. Vi vill redan nu uppmuntra dig till att 
fundera på vad du vill skriva om. 

Vi erbjuder dig att i samarbete med våra förskollärare/
lärare utforska och samla material till självständiga 
arbetet. Du kan samla empiriskt material under dina 
VFU-perioder. Du kan genomföra undersökningar av 
till exempel barnens utveckling och lärande under en 
längre period. 

Genom att fundera kring frågor till ditt självständiga 
arbete är det lättare att knyta forskningsteorier och 
litteratur du möter under utbildningen till dina ämnes-
val. Samtala med din handledare om vilka frågor och 
utvecklingsområden som är aktuella inom kommunen. 
Förhoppningsvis hittar du intressanta ingångar till 
att utforska och utveckla förskolan eller skolan i ett 
ämnesområde som intresserar dig och som kan bli ditt 
självständiga arbete. 

Byte av VFU-plats inom Järfälla
Om du behöver byta din VFU-handledare på grund 
av byte av kurs/ämne/inriktning ska du i första hand 
ordna bytet genom din VFU-kontaktperson.
Om bytet inte kan göras på VFU-platsen och du  
behöver byta till en annan förskola eller skola ska  
du ansöka om det. Ansökan gör du via e-post till 
kommunens VFU-ansvarig. Bytet ska ske senast den 
15 augusti för höstterminen och senast den 1 december 
för vårterminen. Det är viktigt att du i bytesansökan 
anger dina VFU-period, annars kan inte ansökan  
behandlas. Bytesansökan finns på jarfalla.se/vfu 
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Tystnadsplikt
När du gör din VFU har du tystnadsplikt. Tystnads-
plikten gäller hela livet och du ska vara särskilt noga 
vid resa till och från din VFU-plats, i samtal i det egna 
hemmet och när du kommer tillbaka till universitetet.

När du har uppföljning efter din VFU och delger andra 
dina erfarenheter ska du avidentifiera personuppgifter 
så att ingen kan peka ut barnet eller nära anhöriga. 
Straffet för brott mot tystnadsplikten är dagsböter eller 
fängelse i högst ett år, ofta kombinerat med skadestånd.
 

Samverkansavtal om VFU
Järfälla kommun samarbetar om VFU med: 

• Dans- och Cirkushögskolan (DOCH)

• Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

• Konstfack (KF)

• Kungliga Musikhögskolan (KMH)

• Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

• Södertörns Högskola (SH)

• Stockholms Universitet (SU)

• Uppsala Universitet (UU)

Vikariat 
Du får inte göra din VFU-kurs och samtidigt vikariera. 
Att vikariera räknas som frånvaro från kursen efter-
som ett vikariat innebär att du är ensam ansvarig för 
barnen/eleverna och den pedagogiska verksamheten.

Lunch
För lunch gäller lärarstudentpris. På de flesta  
förskolor och skolor finns det mikrovågsugnar  
där du kan värma mat.

Byte av kommun, ”partnerområde”
Om du av någon anledning vill byta kommun tar du 
kontakt med din högskola/universitet där du går på 
lärarutbildningen.

Studieuppehåll
Om du av någon anledning gör studieuppehåll i din 
utbildning, ska du meddela det till din handledare och 
högskola/universitet så snabbt som möjligt.

Avbryta utbildningen
Om du av någon anledning väljer att avbryta din  
utbildning, ska du meddela din VFU-plats och din  
högskola/universitet så snabbt som möjligt.
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Ett enkelt, aktivt och socialt liv  
med nära till allt.

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast 
växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, 
spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby 
station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafik-
nav. Från Stockholms central tar det cirka 20 minuter 
till Järfälla med pendeltåg. 

Stadspuls, näringsliv och kultur med närhet till natur. 
Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i.
 

Läs mer om Järfälla på jarfalla.se

Järfälla kommun

Tunnelbanan har byggstart hösten/vintern 2018. 
Byggtiden beräknas till sex år. 

Multisportanläggningen med skidslinga inomhus kan  
vara klar 2021. Barkarby sjukhus beräknas stå klart 2023.
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SÄBY GÅRD

BARKARBY  
SJUKHUS SKIDSLINGA 

INOMHUS

ÄNGSJÖ  
FRILUFTSOMRÅDE

BARKARBY  
HANDELSPLATS

BRUKETS  
SKIDBACKE

VIKSJÖ  
GOLFKLUBB

30 MINUTER TILL 
ARLANDA

GÖRVÄLNS SLOTT

15 MINUTER TILL 
BROMMA FLYGPLATS

15 MINUTER  
TILL ODENPLAN



VFU I JÄRFÄLLA
– Till dig som är lärarstudent

Information om den verksamhetsförlagda utbildningen 
i Järfälla Kommun. Läs mer på jarfalla.se/vfu  

Barn- och ungdomsförvaltningen
Kompetensförvaltningen
177 80 Järfälla
08-580 285 00, jarfalla.se


