UTBILDNINGSINSTITUTET

Instruktion för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på pastoralteologiskt
program för diakonstuderande
Syfte och uppgift
Din VFU syftar till att lära känna din VFU-församling och dess kontext, fördjupa dig i församlingens
diakoni och diakonala arbete.
VFU:n ska bidra till en ökad förtrogenhet med din blivande profession, vilket innebär att du
medverkar i, reflekterar och samtalar med andra kring församlingens olika diakonala verksamheter,
samt reflekterar och samtalar med andra kring församlingens motiv för det diakonala arbetet, den
teologiska grunden, församlingen arbete med att förverkliga ett diakonalt förhållningssätt samt vilka
som är diakonins utövare i församlingen. Till hjälp för samtal och reflektioner använder du
diakonitriangeln. Du medverkar också i församlingens gudstjänst- och andaktsliv och reflekterar i
samband med detta över diakonens roll i gudstjänsten.

Arbetsmetod
•
•
•

Skriv loggbok över det som du är med om. Relatera dina tankar och upplevelser till ditt arbete
som blivande diakon.
Läs särskilt de dokument i VFU-instruktionen som är relevanta för den kontext du befinner
dig i.
I samband med arbetsdagens slut gör du en kort sammanfattning av dina intryck under dagen i
loggboken. Till exempel kan du använda metoden "hände, kände, tänkte, lärde".

Material
Relevant kurslitteratur och undervisning som skett under året
Vägledning för diakoni. Teori, praktik och verksamhetsutveckling i församling.
Församlingsinstruktionen i aktuell församling
Församlingsrapporten för församlingen:
http://statistik.svenskakyrkan.se/statistiksidor/App/#/f%C3%B6rsamlingsrapport (nås endast via
kyrknätet – be din handledare om hjälp)
Kommunfakta: https://www.h5.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm
Max18 – barnombudsmannens statistikdatabas: https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik

Uppföljning och reflektion av VFU:n
•

•

Efter VFU:n samtalar du om och delar dina erfarenheter från VFU-perioden i grupp under ett
särskilt uppföljningspass. Utgå gärna från loggboken. Till uppföljningspasset tar du med en
fråga som du bär med dig från din VFU och som du vill reflektera vidare kring i gruppen.
Utifrån din loggbok och utifrån uppsamlingspasset skriver du ett reflekterande PM om din
VFU. Låt PM:et gärna utgå ifrån specifika händelser: vad gav händelsen dig för känsla, vilka
tankar födde händelsen och vad lärde du dig utifrån händelsen. Reflektionen ska vara ca 2 A4sidor, Times New Roman, 1,5 radavstånd, 12 punkter.

Inlämning av skriftlig reflektion
•

Lämna in din reflektion på inlämningssidan på Learnify senast fredag v 18.

