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Avtal om samordning kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom 
utbildningsområdet 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att ingå avtal om samordning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med Styrelsen för 
vård och bildning för perioden den 1 jul i 2012 ti l l och med 31 december 2013 t i l l en 
kostnad av 900 tkr, samt 

att beslutet gäller under förutsättning att utbildnings- och arbetsmarlmadsnämnden beslutar 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden (BUN) föreslås att tillsammans med utbildnings- och arbets
marlmadsnämnden (UAN) ingå avtal om samordning av verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) inom lärarutbildningen med Styrelsen för vård och bildning (SVB) för perioden den 1 
jul i 2012 t i l l och med 31 december 2013. 

Den föreslagna fördelningen mellan nämnderna är för BUN 900 tkr och för UAN 500 tkr. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 

detsamma. 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Avtal om samordning kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
inom utbildningsområdet 

§ 1. Parter 
Uppdragsgivare: Barn- och ungdomsnämnden (BUN), utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (UAN) 

Uppdragstagare: Styrelsen för vård & bildning (SVB), Uppsala kommun 

§ 2. Uppdrag 
Uppdragstagaren åtar sig att samordna verksamhetsförlagd utbildning för lärare och 
socionomer avseende utbildningsområdet enligt bifogat avtal (Bilaga A) med Uppsala 
universitet i enlighet med uppdrags- och åtagandebeskrivning (Bilaga B). 
§ 3. Kontaktpersoner 
Kontaktpersonen för BUN, UAN: Ulla Klefbom 
Kontaktperson för utförare: Kajsa Mellner Daxberg 

§ 4. Mål och syfte med den verksamhetsförlagda utbildningen 
Utdrag från avtal daterat 2011-11-04 mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun 
(Bilaga A): 

"§ 2 Mål och syfte 
Lärarutbildningen är ett för universitetet och kommunen gemensamt ansvar. Syftet med detta 
avtal är att utveckla goda förutsättningar för utbildningen av lärare så att de förmår att förena 
teoretiska kunskaper med yrkeskunskap. De verksamhetsförlagda och universitetsförlagda 
delarna är en integrerad del av utbildningen. 
Samarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen ska stärka kvaliteten i 
lärarutbildningen, samt ge studenterna möjlighet att utveckla en yrkeskompetens. 
Dessutom ska samarbetet stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten 
och kompetensutveckling av skolans och högskolans medarbetare. 
Universitetet och kommunen har ett gemensamt ansvar för att blivande lärare ges en 
utbildning i enlighet med de krav som framgår av högskoleförordningens examensordning, 
samt i den utbildningsplan och de kursplaner som fastställts av universitetets fakultet för 
utbildningsvetenskaper. 
Detta avtal bygger på "Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) enligt 2011 års 
lärarutbildning" upprättade av fakulteten för utbildningsvetenskaper i samråd med regionens 
kommuner i en samordningsgrupp." 

§ 5. Kvalitetskrav 
Uppdragstagaren ska kvalitetssäkra sin verksamhet så att den kvalitetsnivå som uttrycks i 
uppdrags- och åtagandebeskrivning (Bilaga A) uppnås. 

§ 6. Ersättning och prisjustering 
För utförande av uppdraget utgår ersättning enligt följande: 
1 400 000 kr per år, varav 900 000 kr från BUN och 500 000 från UAN 
En prisjustering utifrån uppdragets storlek och med hänsyn taget t i l l konsumentprisindex görs 
i maj månad 2013. Uppdragsgivaren ansvarar för kallelse t i l l möte för prisjustering. 



§ 7. Avtalstid 
2012-07-01 t i l l 2014-12-31 under förutsättning att avtal, Bilaga A, mellan Uppsala universitet och 
Uppsala kommun gäller. 

§ 8. Fakturering 

Beloppet faktureras månadsvis i efterskott. 

§ 9. Uppföljning 
Uppdragstagaren ska följa upp verksamheten och lämna redovisning t i l l uppdragsgivaren 
enligt den modell som beskrivs i uppdrags- och åtagandebeskrivning (Bilaga B). 
§ 10. Avtalshandlingar 
Avtal, med Bilaga A och Bilaga B 

§ 1 1 . Underskrifter 
Avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Uppsala 2012-

För uppdragsgivaren 

Barn- och ungdomsnämnden 

Uppsala 2012-

För uppdragstagaren 

Vård och bildning 

Cecilia Forss 
Ordförande 

Utbildnings- och arbetsmarlaiadsnämnden 

Ulla Holmgren 
Produktionsdirektör 

Mohamad Hassan 
Ordförande 

Kajsa Mellner Daxberg 
Kvalitets- och utvecklingschef 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 



UNIVERSITET 

AVTAL 
OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 

VFU 
§ 1 Avtalsparter 

Detta avtal mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun, avser att stärka det ömsesidiga 
ansvar som stat och kommun har för lärarutbildningen och för skolans 1 utveckling. 

§ 2 Mål och syfte 

Lärarutbildningen är ett för universitetet och kommunen gemensamt ansvar. Syftet med detta 
avtal är att utveckla goda förutsättningar för utbildningen av lärare så att de förmår att förena 
teoretiska kunskaper med yrkeskunskap. De verksamhetsförlagda och universitetsförlagda 
delarna är en integrerad del av utbildningen. 
Samarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen ska stärka kvaliteten i 
lärarutbildningen, samt ge studenterna möjlighet att utveckla en yrkeskompetens. 
Dessutom ska samarbetet stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten 
och kompetensutveckling av skolans och högskolans medarbetare. 
Universitetet och kommunen har ett gemensamt ansvar för att blivande lärare ges en 
utbildning i enlighet med de krav som framgår av högskoleförordningens examensordning, 
samt i den utbildningsplan och de kursplaner som fastställts av universitetets fakultet för 
utbildningsvetenskaper. 
Detta avtal bygger på "Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) enligt 2011 års 
lärarutbildning" upprättade av fakulteten för utbildningsvetenskaper i samråd med regionens 
kommuner i en samordningsgrupp. 

§ 3 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

Studenter inom lärarprogrammen tilldelas en grundplacering i ett VFU-område nä rde 
påbörjar ett av programmen. VFU-området har ansvar för studenten under hela utbildningen. 
I ett VFU-område ingår följande skolformer: förskola, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola, utbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning. I de fall 
studenten av olika skäl behöver byta VFU-område sker detta i samråd med berörda parter. 

1 Avser förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, utbildning i svenska för invandrare och kommunal 
vuxenutbildning 
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§ 4 Parternas åtaganden 

§ 4 a Uppsala universitet och Uppsala kommun ansvarar gemensamt för: 

att följa "Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)", utarbetade i samverkan mellan 
fakulteten för utbildningsvetenskaper och regionens kommuner. 

att verka för likvärdighet och god kvalitet i grundutbildning och kompetensutveckling. 

/. Förutsättningar och Organisation 

Uppsala universitet har det övergripande 
ansvaret för lärarutbildningen samt 
examinationsansvar 

§ 4 b Uppsala universitet ansvar för: 

att studenten grundplaceras i ett VFU-
område 

att antalet registrerade studenter kan 
avläsas i VFU-portalen direkt efter 
registrering 

att studenter som ej kan erhålla relevant 
placering i sitt grundområde placeras efter 
samråd tillfälligt i annat område 

att VFU-perioderna samordnas och fördelas 
över terminen i samråd mellan universitet 
och kommun och aktuell information till LLU 
läggs ut på VFU-portalen 

att de verksamhetsförlagda 
undervisningsperiodema tidsmässigt 
fastställs i den läsårsplanering som tillställs 
VFU-områdena 

Uppsala kommun förbinder sig att ta emot 
studenter under VFU 

§ 4 b Uppsala kommun ansvarar för: 

att inom de skolor som åtagit sig att ta emot 
studenter se till att studenten under de 
verksamhetsförlagda kurserna av 
lärarutbildningen utbildas och handleds av 
behöriga och av förskolechef/rektor utsedda 
lämpliga lärarutbildare. På VFU-portalens 
LLU-webb 2 anges vilka som är LLU. LLU-
webben uppdateras terminsvis 

att studenten under den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen 
möter undervisning i relevant skolform 

att studenter som ej kan erhålla relevant 
placering överförs till annan kommun via 
universitetets administration 

att förskolechef/rektor under den 
verksamhetsförlagda utbildningen ska 
informera studenten om verksamhetens 
ledning, styrning och innehåll 

att varje student får goda arbetsvillkor under 
den verksamhetsförlagda utbildningen 

att förutsättningar skapas för kontakter 
mellan lärarstudenten och verksamheten 
inom VFU-området 

L L U : lokala lärarutbildare 
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//. Samordningen mellan universitetet och kommunen 

att det för verksamheten utses VFU-
koordinatorer med ansvar för ledning och 
samordning av den verksamhetsförlagda 
utbildningen 

att det på varje institution finns lärare med 
särskilt ansvar för VFU 

att aktuell information om VFU-kursema 
finns tillgänglig på VFU-portalen 

att aktuell information om förändringar i 
lärarutbildning och VFU kontinuerligt delges 
VFU-samordnaren 

att ULU är uppdaterad i de förändringar som 
sker i förskola/skola 

att det i varje VFU-område tillsätts en VFU-
samordnare med övergripande ansvar för 
studentemas verksamhetsförlagda utbildning 

att VFU-samordnaren ti l lsammans med 
förskolechefer/rektorer.VFU-koordinatorerna 
och övriga U L U 3 informerar och stimulerar till 
intresse för lärarutbildningsuppdraget 

att kommungemensamt stödmaterial för LLU 
tas fram i enlighet med "Riktlinjer för 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) enligt 
2011 års lärarutbildning" 

att aktuell information som påverkar 
förutsättningar för VFU kontinuerligt delges 
förskolechef/rektor och LLU 

att förskolechef/rektor och LLU är 
uppdaterad i de förändringar som sker i 
lärarutbildningen 

///. Examination 

att ta fram bedömningskriterier 

att examinera studentens VFU 

att ULU bistår LLU vid bedömningsosäkerhet 

att ett tredje examinationstillfälle beslutas av 
fakultetsnämnden 

att medverka vid utformning av 
bedömningskriterier m.m 

att LLU lämnar bedömningsunderlag till 
universitetets kursansvariga lärare om 
studentens VFU 

att underkända studenter bereds möjlighet 
till en omexamination inom avtalet 

att universitetets lärare har lärarutbildning 
alternativt undervisningserfarenhet från 
universitetet samt genomförd pedagogisk 
grundkurs för UU-lärare 

att LLU ges möjlighet att adjungeras för 
institutionernas räkning som föreläsare 
och/eller seminarieledare 

3 U L U : universitetets lärarutbildare 
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IV. Kvalitetssäkring och skolutveckling 

att erbjuda introduktionskurser samt minst 
två kurser om vardera 7,5 hp i handledning 
& mentorsskap för LLU 

att LLU erbjuds relevant, regelbunden och 
avgiftsfri utbildning och kompetensutveckling 
för sitt uppdrag. Detta gäller 
campusutbildning. 

att regelbundet arrangera mötesplatser för 
ULU och LLU i form av t.ex. seminarier, 
studiebesök eller lärarutbildningsdagar 

att förskolechef/rektor för de skolor som 
ingår i VFU-organisationen bereder de lärare 
som berörs möjlighet att delta i 
handledarutbildningar 

att LLU får möjlighet och tid till 
kompetensutveckling för sitt uppdrag 

att regelbundet arrangera mötesplatser för 
ULU och LLU i form av t. ex. seminarier, 
studiebesök eller lärarutbildningsdagar 

§ 5 a Ersättning för studenter enligt 2001 års Lärarprogram 

Ersättning utgår för VFU-områdets samtliga studenter registrerade på kurs inom 
Lärarprogrammet. 
För närvarande är ersättningen 1900 kr/student/termin. Eventuell justering måste ske i 
anslutning till att nämnden för utbildningsvetenskapers verksamhetsplan tas. Ersättningen 
utbetalas terminsvis av Uppsala universitet efter rekvisition från respektive VFU-område. 
Ersättningen upphör terminen efter det att studenten avslutat sin utbildning och när 
studenten gör uppehåll i studierna. Avstämningsdatum för hösten är 1 oktober och förvåren 
15 februari. 

§ 5 b Ersättning för studenter enligt 2011 års Lärarprogram 

Ersättning utgår för VFU-områdets samtliga studenter registrerade på VFU-kurs inom 
Lärarprogrammen. 

regleras terminsvis efter studentregistrering utifrån antalet placerade studenter 
student på lärarprogrammen ska genomföra 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning, 
vilket motsvarar 30 hp. 
det utgår ett belopp på 670 kr/student/vecka. 
vid omexamination av studenter från andra kommuner tecknas särskild 
överenskommelse om ersättning 

Utbetalningen av ersättning sker i slutet av varje termin. Uppsala universitet ansvarar för att 
avräkning sker. 

För studenter som tillfälligt placeras i kommunen och för studenter som antas till senare del 
av programmen utgår ersättning med 670 kr/student/vecka. 

§ 6 Uppföljning och utvärdering 

Uppsala universitet och Uppsala kommun ska regelbundet utvärdera den 
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Programutvärdering sker terminsvis. 
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§ 7 Avtalstid 

Detta avtal gäller fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-12-31 med ett års automatisk förlängning, 
dock längst t .o.m. 2014-12-31 om inte part tre månader dessförinnan sagt upp avtalet för 
upphörande. Uppsägningen för villkorsändring skall ske tre månader innan den önskade 
förändringen skall ske. Är inte förhandlingar avslutade börjar inte förändringen gälla. Begäran 
ska ske skriftligen till Uppsala kommun och fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala 
universitet. 

§ 8 Force majeure 

Ingendera parten har någon ersättningsskyldighet mot den andre om part hindras att utföra 
sina åtaganden på grund av förhållanden som han inte kunnat förutse och vars menliga 
inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. 

§ 9 Tvist 

Tvister på grund av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna 
och i andra hand genom allmän domstol i Uppsala. 

Uppsala den / 2011 Uppsala den ' j / h 2011 

För Uppsala kommun För Uppsala universitet 

d̂ Cv. jkzz. 5-5 
Cecilia Forss 
Ordförande 
Barn- och ungdomsnämnden 

a 
Mohamad Kassan 
Ordförande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

W 4 
' Petåy Waara / / 
Dekanus, fakultetén för 
utbildningsvetenskaper 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör, kontoret för barn, ungdom 
och arbetsmarknad 
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Uppsala 
• " K O M M U N KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Ulla Klefbom 
Bilaga B 
2012-05-22 

Rektor för extern vuxenutbildning 

Uppdrag och åtagande 
om samordning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärare avseende 
avtal med Uppsala universitet 

1. Placering och kontakt med student som deltar i verksamhetsförlagd utbildning (VFU-
student) 
Placering av VFU-student efter mål och intentioner för samverkan med Uppsala universitet. 
Hålla kontakt med VFU-student före, under och efter VFU-perioden. 
Använda Uppsala universitet placerings verktyg. 

Uppföljning: 
Redovisning vid överenskomna tidpunkter av hur många studenter som placeras, inom vilka 
verksamhets- och ämnesområden. Redovisningen lämnas 2 ggr/år, 31/12 och 30/6. 

Enkät efter VFU för att få information om rätt placering (rätt ämnen/inriktning) och om målen 
för VFU nås. Det kan samordnas med den uppföljning som sker inom universitetet. 
Redovisning lämnas 1 gång/år, 30/6. 

Redovisning av hur kontakter tas med VFU-student och vad de leder t i l l och redovisning av 
eventuella avvikelser i förhållande t i l l mål och intentioner för samverkan med Uppsala 
universitet om lärarutbildningen. Redovisningen lämnas 2 ggr/år. 31/12 och 30/6. 

2. Kontakt med mottagare av VFU-studenter 
Ansvara för kontakten med VFU-enhetens rektor/förskolechef för VFU och med den lokala 
lärarutbildaren (LLU) inför placering, under placering och vid utvärdering. 

Ansvara för kontakten med enhetens kontaktperson för VFU och med den lokala 
lärarutbildaren (LLU) inför placering, under placering och vid utvärdering. 

Uppföljning 
Redovisning av antal LLU:are och vilka enheter de tillhör. Redovisningen lämnas den 30/9. 

Redovisning av hur kontakter tas med rektor/förskolechef/VFU-kontaktperson för enheten 
och vad dessa leder t i l l i förhållande t i l l mål och intentioner för samverkan med Uppsala 
universitet om lärarutbildningen. Redovisningen lämnas den 30/9 -11. 

3. Verka för att rekrytera VFU-platser 
I samverkan med uppdragsgivaren och Uppsala universitet verka för att rekrytera nya VFU-
platser. 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018- 727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppföljning 
Redovisa resultatet av rekryteringsinsatser per verksamhetsområde och utförare. 
Ett nuläge och en analys av kommande behov lämnas 30/9 och 30/6. 

4. Kontakt med universitetet 
Vara samarbetspartner och ansvara för kontakt med universitetets VFU-koordinatorer och 
institutioner. 

Verka för att träffar mellan LLU och universitetet genomförs. 

5. Ersättning för mottagande av VFU 
Fakturera Uppsala universitet enligt § 5a, Ersättning för studenter enligt 2001 års 
Lärarprogram och § 5b Ersättning för studenter enligt 2011 års Lärarprogram i enlighet med 
gällande avtal se Bilaga A. 

Ansvara för utbetalning av ersättning ti l l de enheter som tagit emot VFU-studenter 

Uppföljning 
Redovisa intäkter rörande ersättning från Uppsala universitet och fördelning t i l l mottagande 
VFU-enheter. Redovisningen sker årligen i samband med bokslut. 
6. Samverkan med andra kommuner 
Ansvara för Uppsala kommuns del inom Uppsala universitets "samarbetskommuner inom 
lärarutbildningen". 

Redovisa resultatet av samverkan i form av rapporter och analys av dokumentation från 
samverkansarenorna ex. RUC (Råd, utvecklings ledargrupp, regionala utvecklingsgrupper) 
samt Lärarutbildningens Programråd och Programkommitté. 

Uppföljning 
Uppföljning i form av möte/erfarenhetsutbyte för dem från Uppsala kommun som deltar i 
någon av ovanstående arenor/grupper. Utföraren kallar t i l l möte i december och maj och 
ansvarar för innehållet. Erfarenhetsutbytet dokumenteras. 


