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VAD ÄR VFU?

HANDLEDARENS ÅTAGANDE

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en
integrerad del av grundutbildningen i socionomprogrammet, som erbjuds vid Institutionen för
socialt arbete, Göteborgs universitet. Kursen utgör
30 hp och är förlagd till den femte terminen.

• Vägleda studenten att socialiseras
i organisationen

Studentens bas för VFU-studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren
socionom fungerar som handledare för studenten.

• Genomföra handledarsamtal

Under kursen förväntas studenten utveckla sin
kunskap om socialt arbete, socionomens yrkesroll
och vidareutveckla sin initiala professionalisering.

HANDLEDARENS UPPGIFT

• Tillsammans med studenten formulera,
följa upp och revidera lärandeplan
• I samverkan med seminarielärare och student
genomföra en mittutvärdering
• Skapa förutsättningar för att studenten efter
avslutad kurs uppnår lärandemålen
• Skriva VFU-utlåtande

INSTITUTIONENS ÅTAGANDE

Handledningen under VFU är en läroprocess där
studenten i en tillitsfull relation och en kreativ,
inspirerande miljö har möjlighet att påbörja sin
professionella utveckling och yrkesidentitet.

riktat till samtliga handledare

•

Handledningen är en plats för eftertanke och
reflektion. Handledaren har en roll som medtänkare, modell och trygghetsskapare för
studenten.

Fem temadagar med fokus på handledningsstrategier och metoder.

•

Handledning av VFU-handledare omfattande
tre handledningstillfällen à tre timmar för
grupper om tio handledare under den termin
VFU pågår.

•

Två heldagars seminarietillfällen per termin där
vi presenterar aktuell forskning. Lunch ingår.

Handledarens uppdrag är att förmedla relevanta
kunskaper och stimulera till systematiskt tänkande.
Under VFU-perioden är studenten också knuten
till en seminariegrupp som leds av en lärare från
institutionen för socialt arbete (seminarielärare).
Samspelet mellan student och handledare är
viktigt. För att syftet med handledningen ska uppfyllas behöver handledare och student etablera en
relation av betydelse för studentens professionella
utveckling. Både handledaren och studenten är
ansvariga för relationens utveckling och struktur.

riktat till mottagande verksamhet

•

Nya avhandlingar från Institutionen för socialt
arbete skickas i ett exemplar till samtliga avtalspartner.

•

Kompetensutveckling riktad till den verksamhet där VFU genomförs.

Institutionen för socialt arbete tillhandahåller enskilda kurser, seminarier eller föreläsningar utifrån
verksamheternas behov och önskemål. Önskemål
om innehåll förs fram till samverkansorganet, där
diskussion förs och beslut fattas.
Verksamheter kan om så önskas gå ihop om olika
kompetensinsatser. Varje verksamhet lägger då in
den VFU-pott man samlat på sig.

grundmodell för ersättning av seminarier
/föreläsningar

Ersättning i form av fristående seminarier eller
föreläsningar finns i olika former (se nedan).

Halvdag
fristående seminarie
= 8 VFU-poäng

Halvdag
fristående föreläsning
= 15 VFU-poäng.

För varje VFU-placerad student ersätts mottagande
verksamhet med 3 VFU-poäng.

Heldag
fristående seminarie
= 16 VFU-poäng.

Heldag
fristående föreläsning
= 30 VFU-poäng.

grundmodell för beräkning av ersättning
av kurser

Max10 deltagare per
seminarium.

Ingen gräns för antal
deltagare.

ERSÄTTNINGSMODELL

Kostnaden för en 7,5 hp kurs är 160 VFU-poäng. För
att en kurs skall ges krävs dock minst 20 deltagare.
En kurs med 20 deltagare “kostar” således 8 VFUpoäng per deltagare. För varje deltagare över 20
tillkommer en kostnad om 8 VFU-poäng (se nedan).

7,5 hp kurs
för 20 deltagare = 160
VFU-poäng
eller:
7,5 hp kurs
för 40 deltagare = 320
VFU-poäng

15 hp kurs
för 20 deltagare = 320
VFU-poäng.
eller:
15 hp kurs
för 40 deltagare = 640
VFU-poäng.

föreläsningar på befintlig kurs inom
socionomprogrammet

I mån av plats och där det är genomförbart av
pedagogiska skäl, erbjuder vi er att ta del av
föreläsningar på befintliga kurser inom socionomprogrammet. Denna form av ersättning är en bonus
och belastar inte ackumulerade VFU-poäng.
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