
Kompletterande avtal för övningsskolor vid Karlstads universitet 

 

Detta avtal är ett tilläggsavtal till det befintliga samarbetsavtalet mellan Karlstads universitet 

och _____ skolans huvudman med diarienummer LUN 2019/8   

1 § Avtalstid 

Avtalet gäller 2019-11-01 - 2023-06-30. Om förutsättningar för avtalet väsentligt förändras 

under avtalsperioden, ska nya förhandlingar upptas, om endera parten så begär.  

2 § Parter 

Parter i detta avtal är Karlstads universitet representerat av lärarutbildningens kansli å ena 

sidan och ____ skolans huvudman representerat av _____skolan å andra sidan. 

3 § Parternas åtaganden förutom det som framkommer i tidigare upprättat 

samarbetsavtal 

Övningsskolans ansvar 

1. Övningsskolan, som ansvarar för studenternas VFU 1 och VFU 3, tar årligen emot nya 

studentgrupper så länge som avtalsperioden gäller. Dock finns möjligheten att som 

övningsskola begära att få pausa intaget av nya studenter. Dock har studenter som 

påbörjar sin VFU 1 på övningsskolan rätt att också göra VFU 3 på övningsskolan. 

2. Övningsskolan/partnerskolan förbinder sig att ta emot 4 antal studenter vilket är 

baserat på det antal man angivit i ansökan. 

3. Alla lärare på övningsskolan ska ha gått handledarutbildning 7,5 hp inom tre år. Om 

rektor bedömer att det finns skäl på individnivå för att göra undantag från detta är det 

möjligt, dock måste universitetet informeras. Rektor ska sträva efter att upprätthålla 

graden av handledarutbilade lärare vid personalomsättning. Lärare i ämnena slöjd, 

bild, idrott och musik är undantagna från detta villkor om inte annat avtalas i en 

separat överenskommelse. 

4. Övningsskolans VFU-samordnare har utöver det ansvar som beskrivs i 

samarbetsavtalet även ansvar för:  

 samordningen av kontakten med studenterna inför VFU:n 

 mottagandet av studenter på skolan 

 kontakten med Karlstads universitets VFU-organisation 

 kontakten med den kommunala VFU-samordnaren om det finns någon i 

kommunen 

 att medverka i skolans planeringsgrupp  

 att hantera byten av VFU-placering inom skolan om det skulle bli nödvändigt  

 att erfarenhetsutbyte sker både mellan studenter och mellan lokala lärarutbildare 

5. Övningsskolan har ett planeringsmöte per termin som hålls innan studenterna kommer 

ut på VFU. Övningsskolans medverkande på planeringsmötet är rektor, VFU-

samordnare och lokala lärarutbildare (jfr punkt 2 under universitetets ansvar).  

6. Rektor och VFU-samordnare deltar på ett verksamhetsmöte per termin där man möter 

rektorer och VFU-samordnare från andra övningsskolor (jfr punkt 4 under 

universitetets ansvar). 



7. Skolchef eller annan utsedd representant av huvudmannen deltar i styrgruppen. 

Gruppen planerar strategisk kvalitetsutveckling, fattar övergripande beslut och 

ansvarar för uppföljning av avtal och kvalitetssäkring (jfr punkt 5 under universitetets 

ansvar). 

8. En gång per termin anordnas ett professionsinriktat dialogseminarium på några av 

övningsskolorna enligt ett rullande schema. Medverkande är studenter, lokala 

lärarutbildare från olika övningsskolor och mentorer från universitetet (jfr punkt 6 

under universitetets ansvar). 

 

 

 

Universitetets ansvar 

1. Karlstads universitet erbjuder kursen Handledarutbildning för lokala lärarutbildare 

7,5 hp.  

2. Universitetets lärarutbildare deltar på skolans planeringsmöte för att kunna bistå med 

relevant information kring exempelvis kursmål, bedömning och studentplacering.  

3. I samtliga VFU-kurser genomförs trepartssamtal mellan student, lärarutbildare och 

lokal lärarutbildare med studentens professionsutveckling i fokus. Trepartssamtalet 

sker vid ett skolbesök eller digitalt. 

4. Representant från rektorsutbildningen deltar i verksamhetsgrupperna där universitetet 

är sammankallande. Mötena syftar till att stödja rektorerna i frågor som rör 

organisation och ledning.  

5. Dekan eller annan utsedd representant sammankallar och leder en beslutsfattande 

styrgrupp.  

6. Lärarutbildare deltar i övningsskolornas dialogseminarier. 

 

4 § Ersättning 

För studenter på övningsskolor utgår en ersättning med 900 kr per student och VFU-vecka. 

Utbetalningen sker terminsvis i efterskott.  

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna fått var sitt. 

 

För Karlstads universitet  För  

…..… 2019   …….. 2019 

 

……………………………………..  ………………………………………… 

Jessica Eriksson   Namnförtydligande: 

Dekan lärarutbildningsnämnden   rektor 


