
LUN VFU LLU 13-01

Studentuppgifter

Namn Personnummer E-post

Program- och kursuppgifter

Förskollärarpr Grund/F–3 Grund/4–6 Grund/fritid Yrkeslärarpr KPU

Ämnes/7–9 Ämnes/gy Ämneskombination

VFU-kurs 1 VFU-kurs 2 VFU-kurs 3 VFU-kurs 4

Kompletterande upplysningar om kursen

(Delkurs, om-VFU, mm.)

VFU-kursansvarig institution

VFU-kurslärare

VFU-område Skola/förskola

VFU-koordinator/motsv

Närvarorapportering

• VFU är obligatorisk. Frånvaro kräver komplettering.

• Vid frånvaro upp till 10 procent: Överenskommelse student/lokal lärarutbildare om komplettering.
• 

• Tidsomfånget för 100 % närvaro definieras som normalarbetstiden för en heltidsanställd lärare vid den enhet där
studenten är VFU-placerad. Tid för kursintroduktion, skriftliga uppgifter och praxisseminarier ingår i totaltiden. 

Vecka Anmärkning

Fyll i veckonummer. Markera med X för närvaro och med F för frånvaro.

Verksamhetsförlagd utbildning LP11

E-post

E-post

M

VFU-kursledare/ 
VFU–kursansvarig

hur VFU-tiden kan inhämtas.

Lokal lärarutbildares intyg om närvaro och rapport över pedagogiska aktiviteter

Ti O To F

Vid frånvaro över 10% skall samråd ske med VFU-kurslärare och VFU-koordinator (motsv.) om 

E-post

Gå vidare till nästa sida för att intyga närvaro och rapportera pedagogiska aktiviteter.



LUN VFU LLU 13-01

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Lärarutbildningsnämnden

Härmed intygas att ovanstående student har deltagit i VFU i den omfattning som krävs för godkänt.

Pedagogiska aktiviteter

Ifylld blankett sparas elektroniskt och sänds per e-post till VFU-kursledare/VFU-kursansvarig vid respektive institution.

AcrobatReader kan laddas ned gratis från Internet: http://get.adobe.com/se/reader/

Filen sparas med följande beteckning: VFUtermin studentens för- och efternamn [ex. VFUV13 Förnamn Efternamn]

Telefon

Här ber vi att du som lokal lärarutbildare kort rapporterar vilka delar och moment i din undervisning och ditt arbete som 
lärarstudenten deltagit i. Kommentera gärna också på vilket sätt studenten deltagit (lyssnat, varit delaktig tillsammans med dig, 
självständigt ansvarat etc.). Observera att du inte ska bedöma studentens insats, bara rapportera vad och hur hon/han deltagit.

Möjlighet att spara ifyllda PDF-filer finns i de senare versionerna av AcrobatReader för PC och Mac samt i Preview för Mac.

Ort och datum

Lokal lärarutbildare, namn

E-postadress

Lokal lärarutbildare arkiverar ett exemplar för egen del.

Lokal lärarutbildares intyg om närvaro och rapport över pedagogiska aktiviteter
Sida 2
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