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SAMVERKANSA VT AL 

OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU 

§ 1 Avtalsparter 
Detta avtal är upprättat mellan Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet och 
Järfälla kommun. 

§ 2 Syfte och intentioner 
Lärarutbildningarna är ett för universitetet och huvudmännen gemensamt ansvar. Syftet med detta 

avtal är att i samverkan skapa goda förutsättningar för utbildningen av förskollärare och lärare så att 

de får förutsättningar att kombinera vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att kunna 

utveckla professionen. 


Samverkan kring den verksamhetsförlagda utbildningen ska säkerställa en hög kvalitet i 

lärarutbildningarna. Därigenom kan VFU även bidra till skolutveckling oclh ge studenter möjlighet att 

utveckla sin yrkeskompetens. 


Avtalet utgår från det ömsesidiga ansvaret som stat och huvudman har för lärar-utbildningarna och 

för utvecklingen av undervisning och utbildning i alla skolformer. 

Avtalet bygger på de krav som framgår av högskoleförordningens exame1nsordning samt de 

styrdokument som rör lärarutbildning och som fastställts av Fakultetsnämnden för 

utbildningsvetenskaper. Som exempel kan nämnas "Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) enligt 2011 års lärarutbildning" Dnr UTBVET 2020/1132 som inrättats av Fakulteten för 

utbildningsvetenskaper i samråd med regionens kommuner. 


Samverkan strävar också efter att stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten 

samt kompetensutveckling av skolans och universitetets medarbetare. 


§ 3 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

Studenter inom lärarprogrammen tilldelas en grund placering i ett VFU-ornråde/kommun när de 

påbörjar sin utbildning. I ett VFU-område ingår följande skolformer: förskola, förskoleklass, 

grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. VFU-området har ansvar för studenten 

under hela utbildningen. 


I de fall studenten av olika skäl behöver byta VFU-område sker detta i samråd med berörda parter. 


§ 4 Parternas åtaganden 

§ 4 a Uppsala universitet och Järfälla kommun ansvarar gemensamt för: 

att följa "Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)" Dnr UTBVET 2020/1132, utarbetade i 
samverkan mellan fakulteten för utbildningsvetenskaper och regionens kommuner, 

att verka för likvärdighet och god kvalitet i grundutbildning och kompetensutveckling 
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Parterna är överens om att arbeta för att alla aktiva VFU-handledare ska ha handledarutbildning 7,5 
hp. Avstämning sker i dialog varje år i maj månad. 

Uppsala universitet ansvarar för att i samråd med kommunen anordna introduktionsutbildning samt 
handledarutbildning (7,5 hp). Handledarutbildningen genomförs i överenskommelse mellan 
kursgivande institution och kommunen och förläggs i kommunen. Kan även ges på distans efter 
överenskommelse. 

I. Förutsättningar och Organisation 

Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid 
Uppsala universitet har det övergripande 
ansvaret för lärarutbildningen samt 
examinationsansvar 

§ 4 b Uppsala universitet ansvar för: 

Järfälla kommun förbinder sig att årligen ställa 
VFU-platser till förfogande utifrån universitetets 
behov och kommunens förutsättningar 

§ 4 b Järfälla kommun ansvarar för: 

Il. Samordningen mellan universitetet och kommunen 


att det för verksamheten utses VFU
koordinatorer med ansvar för ledning och 
samordning av den verksamhetsförlagda 
utbildningen 

att det på varje institution som medverkar i 
lärarprogrammen finns lärare med särskilt 
ansvar för VFU 

att aktuella datum för VFU-kurserna finns 
tillgängliga på VFU-portalen i god tid (15 maj HT 
och 15 nov VT) 

att aktuell kursinformation för VFU-kurserna 
finns tillgänglig i DBU i god tid (minst 2 veckor 
innan kursstart) 

att aktuell information om förändringar i 
lärarutbildning och VFU kontinuerligt delges 
VFU-samordnaren 

att kursansvariga universitetslärare är 
uppdaterade i de förändringar som sker i 
förskola/skola genom regelbunden 
information/dialog med företrädare för dessa 
verksam heter 

Att samverka med kommunen kring uppkomna 
problem med enskild students VFU 

att det i varje VFU-område finns VFU
samordnare utsedda med övergripande ansvar 
för studenternas verksamhetsförlagda 
utbildning 

att rektor tillsammans med VFU-samordnaren 
informerar och stimulerar till intresse för 
lärarutbildningsuppdraget 

att varje kommun ainvänder universitetets 
stöd material för VFU-handledare i enlighet med 
"Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) enligt 2011 års lärarutbildning" Dnr 
UTBVET 2020/1132 

att aktuell information som påverkar 
förutsättningar för VFU kontinuerligt delges 
rektor och VFU-handledare 

att rektor/kontaktperson och VFU-handledare 
är uppdaterade i de förändringar som sker i 
lärarutbildningen genom regelbunden 
information/dialog med företrädare från 
universitetet 

Att samverka med universitetet kring 
uppkomna problem med enskild students VFU 

/Il. Examination 
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att ta fram bedömningsmaterial 

att examinera studentens VFU 

att kursansvariga lärare bistår VFU-handledare 
vid osäkerhet kring bedömning 

att universitetets besökande lärare har 
lärarutbildning alternativt 
undervisningserfarenhet från universitetet samt 
genomförd pedagogisk grund kurs för 
universitetslärare 

att VFU-handledare lämnar bedömningsunderlag 
till universitetets kursansvariga lärare om 
studentens VFU och kontaktar kursansvarig 
lärare snarast vid tveksamheter rörande 
studentens måluppfyllelse. 

att i de kurser där VFU-besök ingår medverka vid 
trepartssamtal 

IV. Kvalitetssäkring och sko/utveckling 


att erbjuda avgiftsfria introduktions
utbildningar för VFU-handledare samt avgiftsfri 
kurs om 7,5 hp i handledning; kan ges på 
campus, hos huvudman och på distans 

att i samverkan medverka för att arrangera 
mötesplatser för universitetslärare och VFU
handledare i form av tex. studiebesök och 
seminarier 

att medverka till att utveckla kontinuerlig 
kompetensutveckling, forsknings- och 
utvecklingsprojekt enligt särskilda avtal 

§ 5 Fristående enheter i kommunen 

att rektor för de skolor som ingår i VFU
organisationen bereder de lärare som berörs, 
möjlighet att delta i 
handledarutbildningar/introduktionsutbildningar 

att i samverkan medverka till att arrangera 
mötesplatser för universitetslärare och VFU
handledare i form av tex. seminarier och 
studiebesök 

att medverka till att utveckla kontinuerlig 
kompetensutveckling:, forsknings- och 
utvecklingsprojekt enligt särskilda avtal 

Om Järfälla kommun önskar har den rätt att inom sitt område placera studenter i förskolor och skolor 
med fristående huvudman i. Kommunen ansvarar i dessa fall för att administrera placeringar av 
studenter och fördela ersättning till fristående enheter. 

§ 6 Ersättning för studenter enligt 2011 års Lärarprogram 
Ersättning utgår för VFU-områdets studenter registrerade på VFU-kurs inom lärarprogrammen enligt 
nedan: 

student på lärarprogrammen ska genomföra sammanlagt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning. 
Uppsala universitet ersätter kommunen med 600 kr/hp år 2021 för studenter som får 
handledning. Främst ska erfarna, behöriga och legitimerade förskollärare och lärare tilldelas 
uppdraget 
regleras terminsvis efter studentregistrering utifrån antalet definitivplacerade studenter som 
påbörjat sin VFU-kurs 
Om universitetet meddelar studentens studieavbrott senast två veckor innan VFU-kursens 
början utgår inte någon ersättning till kommunen 
ersättning om 1000 kr utbetalas för studenter som registrerats och placerats men som sen ej 
påbörjar sin VFU. 
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Om Studenten avbryter sin VFU under den första veckan (S arbetsdagar) så utgår också 

ersättning med 1000 kr. Vid avbrott senare än en vecka (S arbetsdagar) efter påbörjad VFU 

utbetalas full ersättning. 

omexaminationer ersätts av Uppsala universitet med 1800 kr/vecka. 


Ersättningen utbetalas terminsvis av Uppsala universitet efter rekvisition från kommunen 
Ersättningen ska räknas upp årligen i enlighet med regeringens angivna pris och löneomräkning. En 
första justering sker januari 2022. Därefter ska indexjustering ske varje kalenderår med gällande pris 
och löneomräkning. 

§ 7 Uppföljning och utvärdering 

Uppsala universitet och Järfälla kommun ska varje år följa upp den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen. 


Kvalitetsgranskning av olika kurser sker genomsärskilda kursenkäter till både studenter och VFU
handledare utöver de obligatoriska kursutvärderingarna. Resultaten åt1erkopplas så att.det bidrar till 
ömsesidig kvalitetsutveckling. 

§ 8 Avtalstid 
Detta avtal gäller fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31 med ett års aU1tomatisk förlängning om part 
inte tre månader före upphörandet sagt upp avtalet. Detta avtal gäller dock som längst till och med 
2023-12-31. Uppsägningen för villkorsändring skall ske tre månader innan den önskade förändringen 
skall ske. Är inte förhandlingar avslutade börjar inte förändringen gälla. Begäran ska ske skriftligen till 
Järfälla kommun och Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. 

§ 9 Force majeure 
Ingendera parten har någon ersättningsskyldighet mot den andre om part hindras att utföra sina 
åtaganden på grund av förhållanden som inte kunnat förutses och vars menliga inverkan inte 
rimligen kunnat undanröjas. 

§ 10Tvist 
Tvister på grund av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i 
andra hand genom allmän domstol i Uppsala. 
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Detta avtal har upprättats i 2 exemplar, varav parterna tagit var sitt. 


Datum: 2020-12- ;fi 
Uppsala universitet 

Dekan Esbjörn Larsson 

Datum: 2020-12-02 Datum: 2020-12-02 
Järfälla kommun Järfälla kommun 

Annika Ramsell Carma Karlsson 
Barn- och ungdomsdirektör Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör 
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