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Samverkan mellan Högskolan Kristianstad och 14 
kommuner

● Grundlärarutbildning åk 4-6, start ht 2019 och ht 2020

● Ämneslärarutbildning åk 7-9 (Ma, Ke, Fy), start ht 2020

● Utbildning och anställning två separata processer



Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans 
åk 4 – 6, arbetsplatsintegrerad

Utbildningens omfattning
75% studietakt, 5 år
1 – 2 campusförlagda träffar per vecka, måndag + fredag
Studier sker under (delar av) två sommarterminer

Samma innehåll som reguljär utbildning
Ger behörighet att undervisa i matematik, svenska, engelska, NO och teknik

Anställning
Arbetar 50% med lön i en av våra samverkanskommuner.
Total sysselsättning 125 %
Tre bestämda arbetsdagar, tisdag - torsdag
Lärarutbildningskontrakt



Avtal
Ramavtal VFU

Samverkansavtal APILU

● Ersätter inte ramavtal för VFU
● Reglerar det vi är överens om
● Förtydligar vilka frågor vi samverkar kring
● Förtydligar mentorsuppdraget

Handledarutbildning 
Handledarintroduktion



VFU-handledare och APILU-mentor
Handledaruppdraget

● Tidsbestämt uppdrag -
gäller endast under VFU.

● Handledaren stödjer 
studenten i sin utbildning.

● Kommunerna erhåller 
ekonomisk ersättning för 
detta uppdrag.

Mentorsuppdraget
● Ej tidsbestämt uppdrag.

● Mentorn stödjer 
studenten i sin anställning

● Kommunerna ansvarar 
själva för om och hur 
mentorn ska ersättas.



VFU i utbildningen



APILU och APIÄLU i Kristianstads kommun

● 7 APILU-studenter som påbörjade utbildningen HT-19

● 8 APIÄLU-studenter som påbörjade utbildningen HT-20



Studenter, rektorer, mentorer och VFU-handledare 
(kommunens perspektiv)

● I Kristianstads kommun erhåller VFU-handledaren ekonomisk ersättning för 
handledningen.

● Det finns ingen ersättningsmodell för mentorsdelen och varje rektor avgör hur 
mentorstiden ska utformas.

● HR-specialist och utvecklingsstrateg har regelbundna träffar med rektorerna. VFU har 
varit på agendan varje gång.

● Studenterna inom APILU har hittills erbjudits extra didaktiskt stöd från lektor vid två 
tillfällen.

● Kontinuerlig kontakt med student, mentor, handledare och rektor genom individuella 
samtal. Utvecklingsstrateg och ibland även HR-specialist har deltagit i dessa.



Rotationen för APILU-studenterna 
(kommunens perspektiv)
•VFU:n genomförs v. 42, 43, 45 och 46.
•VFU-samordnaren i kommunen har administrerat rotationen.
•Ett överlämningsmöte kommer genomföras där studenterna och 
mentorer/VFU-handledare närvarar. Schema och grovplanering överlämnas.
•7 studenter byter plats med varandra (ojämnt antal studenter).
•På skolor där det finns lärare med handledarutbildning och med rätt 
behörighet utses dessa till VFU-handledare. För övriga skolor utser rektorn 
en VFU-handledare bland lärarna med rätt behörighet.



VFU-upplägg 
(kommunens perspektiv)

● VFU:n räknas som 100 % studier, samtidigt som studenterna fortsätter 
jobba 50 %.

● Studenten gör VFU måndag – fredag ute på skolan.

● Schemalagda arbetstiden tis-tors behålls.

● Undervisning som vanligt, med viss handledning (före, under eller 
efter).

● Tid utöver arbetsschemat ska vara VFU-innehåll.



Mentor under utbildningsgång och VFU 
(students perspektiv)
● En mentor är en riktigt bra stöttning för studenten. 

Engagemanget är viktigt.

● Första året har jag haft NO i min mentorsklass och han var 
med på mina lektioner och senare i veckan hade vi ett 
mentorssamtal. Tycker att det var värdefullt. Fick många 
konkreta tips och mycket stöttning utifrån hans observationer. 

● En fördel är att min mentor en handledarutbildad lärare.



VFU på en annan skola. 

● VFU på studiedagarna mån-fre.

Mentor - handledare.

Organiserad överlämning är väldigt bra.  



Kontaktuppgifter 
Emilia Sjöberg Duha Turani
VFU-samordnare Student
Kristianstads kommun  Kristianstads kommun
emilia.sjoberg@kristianstad.se  duha.turani@utb.kristianstad.se 

Pia Thornberg 
Utbildningskoordinator
Högskolan Kristianstad
pia.thornberg@hkr.se


