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Samverkansavtal om Centrum för professionsutveckling i skolan och förskolan (CPU) 

mellan Järfälla kommun och Södertörns högskola 

§ 1 Avtalet 

Genom detta samverkansavtal kommer parterna överens om att det hos Järfälla kommun 

ska finnas ett Centrum för professionsutveckling i skolan och förskolan (CPU). Detta 

centrum utgör nav för professionsutveckling för Järfälla kommuns pedagoger och lärare i 

skolor och förskolor samt för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) för 

lärarstudenter vid Södertörns högskola. 

§ 2 Parter 

Parter i detta avtal är Järfälla kommun (Org. nr. 212000-0043) och Södertörns högskola 

(Org. nr. 202100-4896). 

§ 3 Syfte 

Syftet med CPU är att skapa en lärarutbildning med tydligt fokus på professionsutveckling. 

Målet är att utveckla och stärka professionskunskapen och förbättra blivande pedagogers 

och lärares undervisningsförmåga. Vidare är syftet med detta samarbete att inrätta ett CPU 

enligt§ 5. Syftet med CPU är att VFU-handledare och högskolans lärarutbildare samverkar 

för en kvalitetshöjning och utveckling av VFU, samt att stärka samarbetet kring 

skolutveckling och forskning . 

§ 4 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Parterna förbinder sig att tillsammans följa upp, utvärdera det som överenskommits i detta 

avtal och kontinuerligt utveckla samarbetet inom ramen för CPU. Årlig översyn av avtalet ska 

ske genom avstämningsmöten senast i juni månad. 

§ 5 Centrum för professionsutveckling i skolan och förskolan 

CPU ska vara ett nav för VFU och den samlande platsen för olika utbildningsverksamheter 

som anknyter till VFU, lärarutbildning och lärares och pedagogers professionsutveckling. 

Inom CPU ska verksamhet knutna till de aktuella VFU-kurserna bedrivas, vilket inbegriper 

introduktion av VFU och VFU-kurser, seminarier kopplade till VFU-kurserna, samt vara en 



mötesplats för VFU-handledare och Södertörns högskolas lärare kring kursinnehåll och 

bedömning av studenternas VFU. Här ska även skapas möten mellan särskilt yrkesskickliga 

lärare och pedagoger, lärarstudenter och lärarutbildningens lärare i form av seminarier eller 

motsvarande. Inom CPU ska kompetensutveckling av verksamma lärare ske i form av 

handledarutbildningar, fristående kurser och andra kompetensutvecklande insatser. Vidare 

ska parterna ha ambition att organisera för praktiknära självständiga arbeten samt initiera för 

båda parter angelägna forsknings- och utvecklingsprojekt. Aktiviteter nämnda ovan som 

ligger utanför VFU-kurs utvecklar parterna tillsammans och i samförstånd i en för båda 

parter skälig nivå. 

Högskolan ska ersätta kommunen för de lokaler som kommunen tillhandahåller för att 

genomföra seminarierna i enlighet med§ 10, femte stycket. 

§ 6 Lärarstudenten 

Södertörns högskola ansvarar för att ge förutsättningar för lärarstudenten att planera, 

genomföra och utvärdera undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt deltar i och 

utforskar andra aspekter av verksamheten med särskild inriktning på syftet med den kurs där 

VFU ingår. Lärarstudenten är informationsbärare om VFU-kursen till VFU-handledaren 

genom att inbjuda VFU-handledaren till VFU-portföljen där informationen om VFU-kursen 

finns. 

Centrum för professionsutveckling i skolan och förskolan 

Lärarstudenten ska delta på seminarierna som anordnas av högskolan i samråd med 

kommunen i enlighet med § 5. 

Besök på VFU-platsen 

I samband med ämnesdidaktiska studier och insamling av data för praxisnära självständiga 

arbeten (observationer) och 1-2 fältstudiedagar (observationer) per termin gör studenten 

besök på VFU-platsen som genomförs utan handledning och ersättning till kommunen. 

Information om fältstudiedagar (uppgift och under vilken period) ska lämnas av Södertörns 

högskola till kommunen senast i början av terminen. 

§ 7 VFU-handledare för lärarstudenten 

Järfälla kommun ansvarar för att alla lärarstudenter ska handledas av legitimerade lärare. 

VFU-handledaren ska ha lärarexamen i för lärarstudenten rätt inriktning och ämne. VFU

handledare ska ha genomgått en poängsatt handledarutbildning om minst 7,5 

högskolepoäng senast inom 2 år från mottagandet av lärarstudent. 
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VFU-handledaren ska delta i de seminarier som är kopplade till studenternas VFU-kurser 

vid CPU som anordnas av Södertörns högskola i samråd med Järfälla kommun i enlighet 

med § 5. VFU-handledaren ska rapportera bedömning av studentens VFU-kurs i VFU

portföljen. 

VFU-handledaren ska delta i de professionsutvecklande insatser, lärarutbildningsanknutna 

insatser och eventuella forskningsprojekt som gemensamt överenskommits mellan Järfälla 

kommun och Södertörns högskola. 

§ 8 Södertörns högskola förbinder sig 

Att verka för en god samverkan mellan Södertörns högskola och Järfälla kommun. 

Att ange behov av VFU-platser i Järfälla kommun och publicera de i VFU-portalen. Att tilldela 

studenter i portalen utifrån kommunens beställda platser. Det är dock kommunen som 

ansvarar för placering av enskild lärarstudent i kommunen. 

Att anvisa lärarstudenter till de VFU-platser som Järfälla kommun ställt till förfogande. 

Att arbeta för att lärarstudenter anpassar sina självständiga arbeten/examensarbeten till 

Järfälla kommuns verksamhet och utvecklingsområden i enlighet med § 6. 

Att samverka med Järfälla kommun kring uppkomna problem med en enskild students VFU. 

Att utse en ansvarig person för verksamheten inom CPU för att arbeta med utveckling och 

samverkan om CPU med Järfälla kommun. 

Att i VFU-portalen eller genom CPU-styrgruppsbeslut av schema senast den 15 maj inför 

hästterminen och senast den 15 november inför vårterminen meddela Järfälla kommun om 

förläggning av alla lärarstudenters VFU-perioder, fältstudiedagar, CPU-seminarier och det 

kommande behovet av VFU-platser inom olika förekommande skolformer och 

ämnesområden. 

Att i VFU-portalen lämna uppgifter om lärarstudenter som gör studieuppehåll , avbryter sina 

studier och tar examen. Senast den 15 augusti inför hästterminen och senast den 15 januari 

inför vårterminen. Informationen i VFU-portalen ska kontinuerligt uppdateras. 
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Att erbjuda Järfälla kommun fristående kurser som är kopplade till lärarutbildningen och 

VFU, t.ex. handledarutbildningar som ska lokaliseras hos Järfälla kommun. 

Att utbetala ekonomisk ersättning till Järfälla kommun i enlighet med § 10. 

Att anordna seminarier vid CPU i samråd med Järfälla kommun i enlighet med § 5. 

Att genom kontinuerlig dialog mellan parterna skapa förutsättningar för utvecklingen av VFU. 

§ 9 Järfälla kommun förbinder sig 

Att verka för en god samverkan mellan Järfälla kommun och Södertörns högskola. 

Att tillhandahålla lokaler för att bedriva CPU-verksamhet enligt § 5. 

Att inrätta en grupp inom kommunen för att arbeta med utveckling av CPU. 

Att utse CPU-ansvariga som inom kommunen leder arbetet och utvecklingen av CPU, samt 

möjliggöra för dessa att aktivt delta i CPU-styrgrupp. 

Att genom kontinuerlig dialog mellan parterna skapa förutsättningar för utvecklingen av VFU 

i samarbete med Södertörns högskola. 

Att varje termin ta emot upptill 10 lärarstudenter per förskollärarprogram (vår- och 

hästterminer), 10 lärarstudenter per grund lärarprogram (hästterminer) och 10 lärarstudenter 

per ämneslärarprogram (hästterminer). Vid behov undersöka möjligheten att ta emot fler 

studenter ovan angivet. 

Att inventera önskemålen och möjligheten från enheter i Järfälla kommun att ta emot 

lärarstudenter. 

Att lämna information om tillgängliga ämnen, årskurser och verksamheter i VFU-portalen , 

senast 20 juni med revidering senast 1 september inför hästterminen och senast 1 

december med revidering senast 1 februari inför vårterminen. 

Att utse VFU-handledare för lärarstudenter (se § 7). 
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Att i VFU-portalen ange lokala VFU-samordnare och lärarstudenters VFU-handledare. 

Informationen i VFU-portalen ska kontinuerligt uppdateras. 

Att möjliggöra att lärarstudenten får göra besök på VFU-platsen i samband med 

ämnesdidaktiska studier och insamling av data för praktiknära självständiga arbeten och 1-2 

fältstudiedagar i enlighet med § 6. 

Att under avtalsperioden anordna kompetensutvecklande insatser inom VFU-kurs för 

lärarstudenter vid CPU i samråd med Södertörns högskola i enlighet med § 5. 

§ 1 0 Ekonomisk ersättning 

Södertörns högskola ersätter Järfälla kommun med 610 kr per 1 högskolepoäng som varje 

enskild lärarstudent genomför som ersättning för det gemensamma uppdraget att genomföra 

den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. 

Utbetalningen ska ske 2 gånger per år, terminsvis i efterskott. Södertörns högskola lämnar 

faktureringsunderlaget till Järfälla kommun senast 15 maj för vårterminen och senast 15 

november för hästterminen. Järfälla kommun är berättigad till ersättning oavsett om 

studenten godkänns vid examinationen eller inte. I de fall en student gör om en VFU-period 

utgår ersättning till Järfälla kommun på lika villkor som för samma tidigare genomgångna 

ordinarie period. 

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. 

Södertörns högskola ersätter Järfälla kommun för lokalkostnader för seminarier som 

genomförs inom VFU-kurs och fristående kurser på CPU med 350 kr per timme och lokal. 

§ 11 Avtalstid 

Avtalet omfattar perioden 2021-07-01 - 2022-06-30 med ett års automatisk förlängning om 

part inte tre månader före upphörandet sagt upp avtalet. Detta avtal gäller dock som längst 

till och med 2024-06-30. Uppsägningen för villkorsändring ska ske tre månader innan den 

önskade förändringen ska ske. Är inte förhandlingar avslutade börjar inte förändringen gälla. 

Begäran ska ske skriftligen till Järfälla kommun och Södertörns högskola. 
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Detta avtal kan följas av kompletterande avtal som kan reglera andra former av relationer 

mellan Södertörns högskola och Järfälla kommun. 

Om någon part i detta avtal i väsentliga avseenden bryter mot bestämmelser i detta avtal, 

kan den andra parten säga upp avtalet med omedelbar verkan. En förutsättning för att sådan 

uppsägning ska kunna ske är att det först har gjorts en skriftlig uppmaning att vidta rättelse 

(via brev eller e-post), och att sådan rättelse inte har skett inom skälig tid. 

§ 12a Force majeure 

Ingetdera part har någon ersättningsskyldighet mot den andre om part hindras att utföra sina 

åtaganden på grund av förhållanden som parten inte kunnat förutse och vars menliga 

inverkan parten inte skäligen kunnat undanröja. 

§ 12b Avbrytande av verksamhetsförlagd utbildning i förtid 

Järfälla kommun har rätt att stoppa en lärarstudents deltagande i verksamheten om denne 

genom sitt uppträdande stör skolans verksamhet eller gjort sig skyldig till brottslig handling 

eller annan allvarlig förseelse. Järfälla kommun ska då direkt kontakta ansvarig vid 

Södertörns högskola och en handlingsplan ska upprättas av högskolan för studenten. 

Järfälla kommun ska, om möjligt, samråda med Södertörns högskola innan en lärarstudent 

stoppas från deltagande i verksamheten. 

Järfälla kommun har rätt till ersättning för en lärarstudents verksamhetsförlagda utbildning 

som om den hade fullgjorts, även om den avbryts i förtid . 

§ 13 Tvist 

Tvister på grund av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna 

och i andra hand genom allmän domstol. 
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Detta avtal har upprättats i 3 exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Datum: ..ll -OC-O'l 

:Z~""Q~ 
Underskrift 

Annika Ramsell 

Barn- och ungdomsdirektör 

Datum: ~z.;-od-/7 

(~~o~~ 
Underskrift 

Anders J. Persson 

Akademisk ledare för lärarutbildningen 

Datum: 2 1 - 0 (, - 0cl 

a;;::~ 
Underskrift 

Carina Karlsson 

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör 
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