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Verksamhetsförlagd utbildning
Inledning
VFU är en förkortning av verksamhetsförlagd utbildning. Vikten av reflektion i
yrkesutövning är något som i senare forskning poängteras allt tydligare. Utbildning baseras på
litteratur- och föreläsningsinnehåll och praktisk erfarenhet, och relationen dem emellan
synliggörs bland annat under VFU så att det bidrar till studentens möjlighet att koppla
samman utbildningsinnehåll med yrkeskunskap. VFU ska ge studenten tillfälle att utveckla
yrkeskunskaper, träna färdigheter, öva förmågan till reflektion, samt bearbeta frågor kring
yrkesroll och yrkesidentitet.

VFU i den pastoralteologiska utbildningen
VFU är en del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till diakon, församlingspedagog
och präst som ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund. Under VFU ska
studenten pröva föreskrivna moment/uppgifter i en församlingskontext. Varje pastoralteologiskt
program ska tydliggöra innehåll, uppgift och vad som ska genomföras under VFU. En kursplan
beskriver vad studenten ska göra. Nämnden för utbildning, forskning och kultur beslutade 201203-19 att VFU perioden ska utgöra tre veckor för diakoner och församlingspedagoger samt sex
veckor för präster uppdelad vid två tillfällen.

VFU handledaren
Handledaren och VFU-församlingen är med och bidrar till hur framtidens diakoner,
församlingspedagoger och präster kommer att arbeta. Som VFU handledare ansvarar du för
en viktig del av den utbildning de studerande ska få vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
VFU perioden planeras och struktureras av handledaren som också förbereder ett lämpligt
schema för studenten. Handledaren ska hjälpa studenten att synliggöra kopplingen mellan de
teoretiska studierna och yrkesutövandet genom de givna moment/uppgifter som ska
genomföras under VFU.

Stiften
Stiften ska i god tid få reda på vilka studenter som ska genomföra VFU. Det ska vara möjligt
för stiften att kunna göra en bra placering så att föreskrivna moment/uppgifter kan
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genomföras på bästa sätt. Stiften ska uppmuntra handledaren att gå utbildningen som speciellt
är framtagen för VFU handledare.

Handledarutbildning för VFU
VFU handledarutbildningen är en specialiserad utbildning som syftar till att kursdeltagarna
ska utveckla förmåga att handleda, men också få möjlighet att fördjupa sina kunskaper i hur
man kan stödja studentens utveckling.
Handledarutbildning för VFU (1 dag)

•
•
•
•

VFU handledarens roll
Didaktiska frågor relaterade till handledning av blivande diakoner,
församlingspedagoger och präster under VFU
Feedbacksamtal som blir både konstruktivt och utvecklande
Reflekterandesamtal

Handledarsamling (1 dag)

•
•
•

Introduktion om det pastoralteologiska programmet för blivande diakoner,
församlingspedagoger eller präster
Beskrivning av moment/uppgift som ska genomföras under VFU
Träffa VFU studenten

Ansvarsfördelning
Svenska kyrkans utbildningsinstitut

 har huvudansvar och samordningsansvar för VFU
 ansvarar för att informera stiften om VFU innehåll och funktion utifrån den
pastoralteologiska utbildningens olika program
 ansvarar för kontakten med stiften i det att VFU-församlingar och handledare utses
 ansvarar för att skicka ut inbjudan till församlingen om handledarutbildning och
handledarsamling med kopia till stiften
Stiften

 ansvarar för att tillhandahålla placeringar i församlingar/pastorat inom stiftet eller på
annat sätt stiftet finner lämpligt
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 ansvarar för att utse handledare
 ansvarar för studerandes eventuella resor och boende
 ansvarar för handledarens eventuella resor och boende i samband med
handledarutbildning och handledarsamling
VFU handledaren

 ansvarar för att den studerande introduceras i församlingen
 ansvarar för att schema utformas för aktuell VFU period
 ansvarar för att bereda den studerande möjlighet att delta i de delar av församlingens
arbete som är nödvändiga för att genomföra de uppgifter som ingår i VFU
 ansvarar för att ge den studerande stöd och hjälp att reflektera över sitt yrkesblivande
i Svenska kyrkan
 ansvarar för att rapportera på särskild blankett som erhålls från Svenska kyrkans
utbildningsinstitut efter VFU-perioden. Rapporten avser hur den studerandes närvaro
sett ut samt om de uppgifter som ingått i VFU är utförda.
Studenten

 ansvarar för att tillsammans med handledaren och med utgångspunkt från de
uppgifter som ingår i VFU utforma ett individuellt schema för perioden
 ansvarar för att reflektera över, analysera och dokumentera sina erfarenheter,
iakttagelser och upplevelser under VFU
 ansvarar för att efter avslutad VFU redovisa de uppgifter som ingår för perioden
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