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Här hittar du som är student, handledare, VFU-samordnare och VFU-kursansvarig 
tillfälliga riktlinjer för hur vi hanterar smittrisken för Coronaviruset och sjukdomen 
Covid-19 vad gäller VFU-kurser inom lärar- och förskollärarutbildning. 

Vi kommer att uppdatera det här dokumentet efterhand som nya direktiv och beslut 
fattas. Länk till VFU-hemsidan där all information uppdateras: 
https://liu.se/artikel/verksamhetsforlagd-utbildning-vid-lararutbildningen 

Håll dig kontinuerligt uppdaterad om de riktlinjer som ges rörande hela Linköpings 
Universitets verksamhet: https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv   

För dig som inte kan genomföra din VFU-period av olika skäl:  
 Vi uppmanar dig att om möjligt och utifrån egna förutsättningar erbjuda dina tjänster 

för skolor och förskolor eller annan samhällsverksamhet. 

Nedanstående riktlinjer för VFU-kurs vid LiU är tillfälliga och gäller från och 
med 200317 tills nya direktiv presenteras: 

Gäller alla studenter: 

• Student som avbryter sin VFU (p.g.a. sjukdom eller annan orsak) meddelar 
VFU-kursansvarig som i sin tur informerar VFU-koordinator. Om en skola 
stänger och du inte kan fortsätta din VFU meddelar du kursansvarig. 

• Som student ska du följa din VFU-skolas direktiv.  

• Student som är frisk och inte har några förkylningsliknande symptom 
genomför planerad VFU utifrån respektive skolas och förskolas bestämmelser. 
Det kan även innebära anpassning av arbetssätt och arbetsformer till t.ex. 
digital verksamhet eller undervisning förlagd till helg mm. 

• Trepartssamtal kan ske via Skype, Zoom eller motsvarande om besökande 
Campuslärare inte kan eller bör delta på plats. Trepartssamtal kan alltså ske 
utan att Campusläraren genomfört besök i en undervisningssituation. VFU-
seminarier ska ske på distans i så stor omfattning som möjligt. 

• Komplettering av enskilda, förlorade VFU-dagar till följd av Covid-19 kommer i 
normalfallet inte bli aktuellt. Se dock nedan. 

• Vänd dig till VFU-kursansvarig eller examinator om du har individuella frågor 
och till VFU-teamet om du har generella frågor om VFU (för kontaktuppgifter – 
se VFU-hemsidan). Vi svarar på alla frågor, men är hårt belastade just nu. 
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Gäller studenter som är ute på skolor som går över till distans och 
fjärrundervisning: 

• Studenten uppmanas att i den mån verksamheten tillåter, delta i det arbete 
som detta innebär för skolorna i fråga. Om sådan möjlighet inte finns, 
meddelar studenten kursansvarig lärare.  
 

Direktiv till handledare:  
• Målet är att VFU:n ska genomföras även om det innebär anpassning till de nya 

förutsättningar som orsakas av Covid-19.  
• OM VFU:n tvingas avbrytas innan VFU-perioden genomförts i sin helhet, 

ombeds handledare att fylla i omdömesformuläret så långt som möjligt och 
skicka in det till VFU-kursansvarig enligt instruktioner på dokumentet. 

• OM studenten inte hunnit uppnå några mål, skickar handledaren ett mail till 
VFU-kursansvarig och informerar om detta. 

Följande gäller vid examination av VFU för student som av någon anledning 
inte kunnat fullfölja VFU-kurs: 
Individuell hantering tillämpas.  Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk 
för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att 
skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd. 

• Om studenten genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs: Examinator 
bedömer om det är möjligt att examinera mot VFU-målen trots att hela VFU-
perioden inte är genomförd. Student som inte når målen kan efter 
överenskommelse med examinator och handledande lärare på VFU-skolan 
komplettera med överenskommet antal dagar när så är lämpligt efter ordinarie 
VFU-periodens slut. Därefter sätter examinator betyg. 

• Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs: VFU-kurs 
skjuts upp till nästkommande VFU-period och examinator kan då bedöma 
måluppfyllelse för både den VFU-kurs som ställts in och för den VFU-kurs som 
genomförs. Om målen nås, tillgodoräknas den VFU-kurs som ställts in. Om 
målen inte nås får återstående VFU-kurser genomföras efter avslutad 
utbildning om ingen annan lämplig lösning går att finna.  

Råd för hur olika scenarier kan hanteras: 

Om möjligt: Använd eventuellt ”påtvingade” hemmadagar till följd av exempelvis en 
lättare förkylning eller en stängd skola, så VFU-kreativt du kan: fråga handledaren 
om du kan bistå med någon form av bedömning och/eller planering. Ta tillfället i akt 
att själv planera något som du kan ha glädje av när du kommer tillbaka alternativt 
nästa VFU. Testa att skapa ditt första /dina första flipped classrooms, etc.  
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