
Studenten har under utbildningsperioden en anställning som ämneslärare inom följande ämnen: 
 
 
 

Anställningen är tidsbegränsad fr.o.m.  t.o.m:  

Studenten har tillgång till en handledare som stöd under VFU:n – se nedan. 

 
Ort och datum 

Underskrift rektor 

Namnförtydligande 

Telefonnummer, mobil, e-post 

 

 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

 

Datum 

2020-10-02 

 

ANSÖKAN OM ATT GÖRA VFU INOM LÄRARANSTÄLLNING 

 
Student antagen till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) enligt Förordning (2016:350) om 
försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning kan efter överenskommelse mellan 
skolhuvudman och universitetet genomföra VFU inom ramen för den egna anställningen i kurserna ÄKPN01, 
ÄKPN02 och ÄKPN03.  

Det utgår ingen ersättning från Lunds universitet för student som genomför sin VFU inom ramen för anställning. 
VFU genomförs under kontinuerlig handledning av handledare som utses av rektor. Lunds universitet utser VFU- 
lärare som examinerar studenten utifrån lärandemålen i VFU med stöd av handledarens bedömningsunderlag, 
terminsvisa VFU-besök och trepartssamtal. 

 
 

Kontaktuppgifter student 
 

Personnummer Efternamn Förnamn 

Adress Postnr och ort 

Telefonnummer E-post 

 

Rektors intygan 

 

Kontaktuppgifter handledare 
Efternamn Förnamn Skola 

Gatuadress skola Postadress 



Telnr skola (även riktnr) Mobiltelenr E-post 

 

Ansökan skickas till Lunds universitet, VFU-koordinator, Institutionen för utbildningsvetenskap, Box 
117, 221 00 Lund



VFU i KPU för studenter med anställning enligt förordning 2016:350  

Information till berörda rektorer/huvudmän  

Förordning (2016:350) Försöksverksamheten med anställning under viss kompletterande utbildning innehåller 
föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar som lärare i skolväsendet av personer som 
genomför Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att uppnå en ämneslärarexamen inom ämnen där det 
råder brist på legitimerade och behöriga lärare. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:62) anger vilka ämnen som 
omfattas av försöksverksamheten. En huvudman får, med undantag från 2 kap. 13 § skollagen (2010:800), anställa 
dessa personer för en period av högst två år, som kan förlängas till tre år om det finns särskilda skäl.  

Student antagen till KPU vid Lunds universitet och som vid utbildningens start har en anställning enligt förordning 
(2016:350) och som har sin anställning på en skola kan efter överenskommelse mellan skolhuvudman och Lunds 
universitet genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom ramen för den egna anställningen i kurserna 
ÄKPN01, ÄKPN02 och ÄKPN03.  

För att det ska vara möjligt att genomföra VFU på den egna arbetsplatsen och samtidigt kunna utvecklas i sin 
blivande lärarprofession krävs en överenskommelse mellan student, arbetsgivare och Lunds universitet. Skolan 
utser en handledare (behörig ämneslärare) som kontinuerligt följer studenten aktivt under utbildningstiden. Viktigt 
är att studenten ges möjlighet att utveckla färdigheter, kunskaper och insikter som avser hela lärarrollen.  

Under lärarutbildningen är studenten också knuten till en så kallad VFU-lärare från Lunds universitet. Varje termin 
får studenten besök av sin VFU-lärare . I samband med detta besök träffas student, VFU-lärare och handledare för 
att diskutera studentens utveckling mot lärandemålen. VFU-läraren ansvarar för att dokumentera trepartssamtalet 
och är också den som examinerar (betygsätter) studenten. Handledaren förser VFU-läraren med ett skriftligt 
bedömningsunderlag varje termin.  

Information kring VFU:ns innehåll, upplägg, lärandemål och betygskriterier finns i kursplanerna för de relevanta 
VFU-delkurserna och tillhandahålls vid VFU-periodens start.  
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