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Lärarutbildningsnämnden 

 
 
Avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning inom 
lärarutbildningens program 
 
Mellan Karlstads universitet (org. nr 202100-3120), i det följande benämnt ”universitetet”, 
och xxxx kommun (org. nr xxxxxx-xxxx), i det följande benämnd ”kommunen”, har följande 
avtal träffats avseende verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom lärarutbildningens 
program.  
 
1 § Avtalstid 
Avtalet ersätter tidigare VFU-avtal inom lärarutbildningens program mellan Karlstads 
universitet och xxxxx kommun och gäller 2019-01-01 – 2020-12-31. Om uppsägning inte 
sker senast 2020-06-30 förlängs avtalet med ett år i sänder med en uppsägningstid av sex (6) 
månader. Om förutsättningarna för avtalet väsentligt förändras under avtalsperioden, skall 
nya förhandlingar upptas, om endera parten så begär. 
 
2 § Definitioner 

• Med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, avses i detta avtal den del av 
lärarutbildningen som i huvudsak genomförs inom kommunens förskole- och 
skolorganisation med kommunens förskollärare/lärare som lokala lärarutbildare1. Den 
verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på grundval av gällande kursplaner. 

• Med partnerområde avses i detta avtal förskole- och skolenhet/enheter till vilken/vilka 
den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd. 

• Med lokal lärarutbildare avses i detta avtal lärare/förskollärare med 
lärarexamen/förskollärarexamen alternativt barn- och ungdomspedagogisk examen 
som i ett partnerområde utbildar student under den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Ambitionen är att lokal lärarutbildare även innehar lärarlegitimation för det 
verksamhetsområde utbildningen avser samt handledarutbildning (7,5 hp). 

 
3 § Mål 
Verksamhetsförlagd utbildning utgör ett gemensamt ansvar för universitetet och de 
skolhuvudmän med vilka universitetet samverkar. Målet för samverkan är att utbilda 
kvalificerade förskollärare/lärare till förskola och skola. Samverkan syftar även till att skapa 
goda förutsättningar för en ökad professionalisering av förskollärar-/läraryrket. 
  

                                                 
1 Med ”förskola och skola” avses den definition som återfinns i Skollagen 1 kap. 1§, nämligen 
förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning och 
motsvarande skolformer, såsom särskola, specialskola och sameskola. 
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4 § Parternas åtaganden 
Kommunens ansvar 

1. Kommunen erbjuder partnerområden, vilka kontinuerligt tar emot lärar-/förskollärar-
studenter för verksamhetsförlagd utbildning. 

2. Kommunen ansvarar för att det för varje partnerområde finns en VFU-samordnare 
som placerar studenterna hos lokala lärarutbildare och i förekommande fall dennes 
arbetslag. I VFU-samordnarens uppdrag ingår även att vidarebefordra material och 
information som universitetet behöver förmedla till lokala lärarutbildare.  

3. Kommunen ansvarar för att organisera VFU-samordningen och för att VFU-
samordnarna får de förutsättningar som krävs för att genomföra uppdraget. 

4. Kommunen ansvarar för att de lokala lärarutbildarna som medverkar i den 
verksamhetsförlagda utbildningen får de förutsättningar som krävs för att genomföra 
uppdraget, inklusive möjlighet att genomgå handledarutbildning (7,5 hp). 

5. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i enlighet med förskolans/skolans 
statliga och kommunala uppdrag samt med beaktande av universitetets kursplaner och 
i samverkan med universitets lärarutbildare. 

6. Kommunen ansvarar för att studenterna informeras om den kommunala förskole- och 
skolverksamhetens ledning, styrning och verksamhetsinnehåll. 

7. Av kommunen utsedd/a VFU-samordnare ansvarar för att studenterna involveras i 
aktuella pedagogiska utvecklingsarbeten inom partnerområdet. I möjligaste mån 
inbjuds även studenterna att ta del av den fortbildning som bedrivs på partnerområdet, 
även om denna inte skulle infalla under VFU-perioderna. 

8. I samband med utbildning i handledning för lokala lärarutbildare, som universitetet 
genomför, svarar kommunen för litteratur- och resekostnader samt tid för sina 
deltagare. 

9. I samband med kompetensutveckling för VFU-samordnare, som universitetet 
genomför, svarar kommunen för litteratur- och resekostnader samt tid för sina 
deltagare. 

10. Berörd lokal lärarutbildare ansvarar för regelbunden handledning av studenten samt 
bidrar med bedömningsunderlag inför den examination som genomförs av lärare vid 
universitetet. (jfr med punkt 4 under Universitetets ansvar).  

 
Universitetets ansvar 

1. Universitetet ansvarar för central administration och fördelning av studenter till den 
verksamhetsförlagda utbildningen hos kommunen. Detta sker i samförstånd med 
kommunen. 

2. Den verksamhetsförlagda utbildningens tidsmässiga placering under läsåret fastställs 
av universitetet och meddelas kommunen senast i maj månad för det följande läsåret. 
Individuella lösningar för enskilda studenter kan göras i samråd mellan universitetet 
och partnerområdet. 

3. Universitetet ansvarar för att det i varje kurs utses någon eller några lärare med 
särskilt ansvar för att informera och samverka med partnerområdena. 

4. En särskilt utsedd lärare (examinator) vid universitetet har examinationsansvaret för 
kurser i vilka verksamhetsförlagd utbildning ingår. Examinationen skall för varje 
enskild student bygga på underlag från berörd lokal lärarutbildare (jfr punkt 10 under 
Kommunens ansvar). 

5. Universitetet anordnar utbildning och konferenser för lokala lärarutbildare och VFU-
samordnare. Universitetet står för den direkta utbildningskostnaden som är 
förknippad med utbildning i handledning och samordning (jfr punkt 8 och 9 under 
Kommunens ansvar). 
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6. Universitetet ansvarar för att kontinuerligt följa upp och utvärdera den verksamhets-
förlagda utbildningen i samverkan med representanter för kommunerna. 

 
5 § Ersättning 
Det utgår en ersättning med 800 kr per vecka för student som har sin placering inom ett av 
kommunens partnerområden. Vid om-VFU utgår en ersättning med 1000 kr per vecka. 
 
Inom ramen för denna ersättning förbinder sig kommunen att möjliggöra för studenten att 
genomföra fältstudier och insamling av data inför examensarbete utanför ordinarie VFU-
perioder.  
 
Ersättningen utbetalas av universitetet till kommunens partnerområde/n. Utbetalning sker 
terminsvis i efterskott. 
 
6 § Övrigt 
Skulle nationella avtal eller riktlinjer avseende villkoren för VFU antas av staten och 
Sveriges kommuner och landsting under den tid denna överenskommelse gäller, avser 
universitetet att övergå till att utbetala ersättning enligt dessa nationella avtal eller riktlinjer.  
 
 
Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna fått var sitt. 
 
 
För Karlstads universitet   För Xxxxxx kommun 
 
…./…. 2018    …./…. 2018 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………. 
Jessica Eriksson, dekan   Underskrift/Befattning 
Lärarutbildningsnämnden    

 
……………………………………. 

    Namnförtydligande  


