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KOMMUNAL HANDLINGSPLAN FÖR VFU I 
OCKELBO KOMMUN 

 
I Ockelbo kommuns regi finns fem förskolor med sammanlagt 13 avdelningar.  
Två av dem - Wij förskola samt Stenhuggarens förskola som sammanlagt har 10 
avdelningar ligger i Ockelbo centralort.   
Byarna Lingbo, Åmot och Jädraås har varsin förskoleavdelning. 
Det finns tre grundskolor: Åbyggeby skola F-3, Gäveränge skola F-3 samt 
Perslunda skola för årskurserna 4-9.  
Kontaktuppgifter för respektive Förskola/skola finns på Ockelbo kommuns 
hemsida. 
www.ockelbo.se 
 

VISION 2020 – Ockelbos framtid 1 

DET GRÖNA OCKELBO 
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. 

VI VÄLKOMNAR 
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle. Mångfalden befruktar vår 
vardag. 

VI VÄXER 
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans. 

VI SAMVERKAR 
I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt samhälle. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

1 Sammanfattning av Ockelbo kommuns vision 
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Lokal policy för Ockelbo kommun: 
 
Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen  

 Skall förbereda studenten för sin yrkesroll 

 Är ett medel för långsiktig rekrytering av nya lärare 

 Är en möjlighet för skolans och förskolans verksamhets- och 
kompetensutveckling då studenten bidrar med senaste forskning och ses 
som en kvalitetshöjare i verksamheterna. 

 
Den lokala handlingsplanen tillsammans med Gävle högskolas VFU guide utgör 
styrdokument för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 
www.hig.se/vfu  
Uppdraget att samverka i lärarutbildningen är reglerat genom avtal mellan 
kommunen och Högskolan i Gävle. 
 
I handlingsplanen tydliggörs rollerna för lokal lärarutbildare (LLU), skolledare 
samt lokal samordnare (LSO) 
 
Förskolechef/rektor har ansvaret för den lokala lärarutbildningen, samverkar med 
berörda fackliga representanter, leder och fördelar arbetet. 
 
Lärarstudenten knyts till en partnerskola under utbildningens första termin. Med 
partnerskola avses en förskola eller skola. Partnerskolan har ett ansvar för 
studenten under hela utbildningen.   
 
Ockelbo kommun bekostar studentens resor med kollektivtrafik inom X-län, till 
den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen i Ockelbo och partnerskolan 
tillhandahåller gratis pedagogisk lunch.  
 
Lokal lärarutbildare ska kunna utföra sitt uppdrag som LLU:are inom den tjänst 
vederbörande har och med tillräcklig kompetens. Kommunen strävar efter att ha 
utbildad LLU:are på varje förskola/skola. De personer som utsetts till LLU:are är 
personer som har gedigen erfarenhet av yrket som förskollärare/lärare och som 
är förtrogen med gällande styrdokument samt mål och uppdrag.  
 
Det är förskolechef/rektor som utser lokal lärarutbildare. Den personen har 
handledarutbildning eller förväntas gå högskolans handledarutbildning 7,5 hp och 
ha beredskap för att ta emot student när förfrågan kommer. 
 
För utbildning till lokal lärarutbildare 7,5 hp utgår reseersättning, litteratur samt 5 
dagar för inläsning som fördelas under kursens gång. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hig.se/vfu
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Förskolechef/rektor: 
 

 Träffar studenten personligen – presenterar verksamheten och det 
område han/hon ansvarar för. 

 

 Ansvarar för att lärarstudenten under sin utbildningstid får möjlighet att 
skaffa sig insikter om det som Högskolan föreskriver i sin VFU guide. 
 

 Ansvarar för att lärarstudenten får en ordentlig introduktion (enligt 
introduktionsplan) och känner sig välkommen. 

 

 Utser en lokal lärarutbildare för lärarstudenten. 
 

 Ger lokal lärarutbildare tid för planering och reflektion tillsammans med 
lärarstudenten. Minst 1 tim. i veckan. (som läggs in i terminsplaneringen).  

 

 Ansvarar för att goda förutsättningar skapas för lärarstudenten under den 
verksamhetsförlagda utbildningen 

 

 Ansvarar för att information om sekretess/tystnadsplikt ges. 
 

 Kräva in utdrag från polisens belastningsregister. 
 

 Personligen träffa studenten för att stämma av hur den 
verksamhetsförlagda utbildningen fungerar. 

 
 
Partnerskolan har ett utbildningsansvar för studenten under hela utbildningen. 
Det ansvaret syftar till att underlätta för studenten att upprätthålla kontakt med 
partnerskolan även under den tid då VFU ej pågår samt att ge möjlighet till att 
bredda studentens erfarenheter genom att förlägga studentens VFU i olika 
verksamheter. 
 
 
Lokal lärarutbildare (LLU:are) ansvarar för: 
 

 Ansvarar för att lärarstudenten under sin utbildningstid får möjlighet att 
skaffa sig insikter om det som Högskolan föreskriver i sin VFU guide. 

 Att tillsammans med studenten utforma en individuell planering inför varje 
VFU-period, utifrån pågående arbete i verksamheten och studentens 
studieuppgifter och mål. 
 

 Fungera som fadder för studenten under utbildningstiden. 
 

 Lämna underlag för bedömning av lärarstudenten till kursansvarig vid 
Högskolan inför examination. 
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 Skyndsamt ta kontakt med kursansvarig, LSO och skolledare om det finns 
risk för underkännande av VFU:n eller om tveksamhet kring studentens 
lämplighet för yrket uppstår.  
 

 Hålla sig informerad om VFU och lärarutbildning genom att besöka 
hemsidor och andra kontaktkanaler även mellan VFU perioderna. 
 

 Bör om möjligt delta i konferenser och seminarier angående 
lärarutbildningen som Högskolan inbjuder till. 
 

 
 
Lokal samordnare (LSO)  
 

 Ansvarar för de punkter som anges i Högskolans VFU guide vad gäller 
samordnare. 
 

 Gå igenom den lokala handlingsplanen med LLU och student 
 

 Diskutera/informera i skolledningsgruppen samt 
 

 Se till att skolledare vet när VFU perioderna infaller så de kan ha 
framförhållning i sin planering. 

 

 Placera studenten via rektor/förskolechef. 
 

 Informera Högskolans samordnare när tveksamheter uppstår om 
lärarstudents lämplighet för yrket. 

 Se över behovet av utbildade LLU:are och tillsammans med skolledare 
utse vilka som kan vara aktuella för LLU utbildning på kommunens 
bekostnad. 
 

 Ansvara för att studenterna informeras om hur det går till att få anställning 
inom Ockelbo kommun. 

 

 Följa upp hur arbetet med studenten genomförs. 
 
 
 
Medel för genomförande: 
 
Arvodesbeloppet från lärosätet som kommunen erhåller betalas ut till den 
förskolechef/rektor som ansvarar för partnerskolan med 1977 kr/student och 
termin för heltidsstuderande under läsåret 2015-2016  från HIG. 
Medlen är tänkta att täcka kostnader för tid, (vikarier) kompetens- och 
verksamhetsutveckling för arbetslaget. 


