
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Ekerö kommun 

Välkommen till Ekerö kommun!  
Vi i Ekerö är glada över att ta emot dig på din verksamhetsförlagda utbildning (VFU). 

Vi är en barnrik kommun som består av många större och mindre öar. Ekerö befinner sig i en stark 

utvecklingsfas. Tack vare lugnet, naturen, närheten till storstaden och det stora kulturutbudet är 

inflyttningen stor. Befolkningen ökar med några hundra varje år och vi är i dag cirka 26 000 invånare. 

Vi vill att du under din VFU-tid i Ekerö ska känna dig välkommen och få inblick i många olika former av 

inlärnings-/undervisningssituationer inom olika verksamheter. Vi tar inte emot så många studenter 

samtidigt så här kan du få den tid och hjälp som du behöver. VFU-handledare. Här i kommunen 

kommer du att tilldelas en VFU-handledare som har huvudansvaret för dig under din VFU. Ute på 

enheten sker arbetet i arbetslagsform vilket innebär att du kan samverka med olika personer under 

din VFU-period. Det ger bredd och variation. På varje enhet finns en VFU-ansvarig som har till uppgift 

att hjälpa till om det uppstår frågor eller funderingar under VFU-perioden.  

Registerutdrag och sekretess 
Det är viktigt att du innan din VFU-period lämnar in ett registerutdrag, i original, från 

polismyndighetens belastningsregister till din VFU-handledare. En vidimerad kopia av registerutdraget 

förvaras på skolan. Originalet ska du få tillbaka. Ansökan om blankett kan du göra via kommunens 

hemsida. I samband med det så ska du även ta del av den sekretess som gäller och skriva under den 

sekretess som gäller för dig. Blanketter, en för skolan och en annan för förskolan, finns på kommunens 

hemsida. 



Förväntningar på din VFU 
Inför varje VFU-period får du en kursplan, studiehandledning och schema från universitetet. Du ska 

bjuda in din handledare till din VFU-portfölj så att handledaren kan ta del av kursinformation och 

uppgifter. 

Vi i Ekerö vill att du ska vara med och ta del av hela arbetsdagen och bekanta dig med VFU-

handledarens alla arbetsmoment. Vi förväntar oss att du under din praktik följer din VFU-handledares 

arbetstider som motsvarar en heltidsanställd lärares arbetsuppgifter. 

Mot slutet av din utbildning ska du skriva ett självständigt arbete. För att det ska bli meningsfull, för 

både dig och oss, kan det vara bra att tidigt i utbildningen diskutera med VFU-handledare och 

arbetslaget om intressanta fördjupningsområden. Genom att vi kan vara med och påverka ditt val av 

innehåll i examensarbetet kommer resultatet både dig och oss till del. 

Under din VFU kommer du att få testa dina teoretiska kunskaper. Du som studerar vid Stockholms 

Universitet och Södertörns Högskola, kommer med VFU-handledaren titta på din 

professionsutveckling med hjälp av en utarbetad matris. Vid 2 tillfällen kommer du, din VFU-

handledare och en lärare från SU/SH att ha ett trepartssamtal. Samtal utgår från matrisen och det är 

du som förbereder samtalet genom att skriva en självvärdering. Matriser och handböcker för olika 

program finns på respektive lärosätes hemsida.  

Om det skulle uppstå problem 
Om det skulle uppstå problem mellan dig och din VFU-handledare bör du kontakta enhetens VFU-

ansvariga och/eller kommunens VFU-samordnare, se kontaktuppgifter nedan.   

Om det uppstår tveksamhet om din möjlighet att med godkänt resultat fullfölja ett VFU-moment tar 

din VFU-handledare upp situationen med dig och kontaktar sedan kursläraren vid universitet. 

Kontaktuppgifter 
VFU-ansvarig samordnare för kommunen är:  

Johan Sundqvist, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Tom Ragnartz, Barn- och utbildningsförvaltningen 
e-post: vfu@ekero.se 


