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Lokal överenskommelse om ersättning för 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning)  

2021-01-25 

Inledning  

Denna överenskommelse reglerar utbetalningen av ersättning till VFU-

handledare från och med vårterminen 2021.  

Samverkansavtalet från innebär en ersättning till skolhuvudmannen per 

högskolepoäng (hp). Totalt omfattar lärarutbildningen 30 hp VFU. 

Ersättningen betalas ut per vecka. En vecka motsvarar 1,5 hp. Vårterminens 

ersättning betalas senast ut under hösten och höstterminens ersättning under 

våren.  

Utbetalning av ersättningen  

Utbetalning sker från lärosätena till skolhuvudmannen för alla studenter som 

haft VFU inom produktionen i Österåkers kommun under terminen. Har en 

VFU-handledare haft två studenter samtidigt utgår ersättning för båda 

studenterna. Om en student gör om en VFU-period, utgår samma ersättning 

för omgång två. I de fall en student inte klarar sin examination utgår ändå 

ersättning till skolhuvudmannen för genomförda VFU-perioder.  

Från skolhuvudmannen betalas ersättningen i sin helhet vidare till respektive 

rektor/handledare och ska användas under innevarande budgetår. 

Rektor beslutar tillsammans med handledaren om hur ersättningen ska betalas 

ut. Det finns fyra alternativ:  

1. Ersättningen betalas ut som lön. Personalomkostnader (PO) dras av innan 

återstående belopp läggs till handledarens lön och beskattas i vanlig ordning.  

2. Ersättningen betalas ut som lön till vikarier som kan användas så att 

handledaren kan delta på exempelvis möten på det lärosäte studenten tillhör 

eller delta i kompetensutveckling. Även här dras PO av från ersättningen per 

hp.  

3. Ersättningen betalas ut som kompetensutveckling eller studieresor för 

handledaren alt arbetslaget. Hela beloppet kan användas.  

4. Inköp av undervisnings- och/eller arbetsmaterial till handledaren alt 

arbetslaget, ex facklitteratur. Hela beloppet kan användas. För inköp som kan 

räknas som privat konsumtion enligt skatteverket är det alternativ 1 som gäller. 

Redovisningsreglerna gäller. 
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Krav på VFU-handledarna 

 VFU-handledarna ska ges möjlighet att genomgå en 

handledarutbildning motsvarande 7,5 hp vid något av länets lärosäten. 

Alternativ är VFU-bedömningsmodellen. 

 Placering av studenter sker i första hand till utbildade handledare. 

 Delta i planerandet, genomförandet och uppföljningen av studentens 

VFU 

 Delta i trepartssamtal (studenten, VFU-handledaren och VFU-

kursläraren från lärosätet) 2-3gånger under studentens utbildning. 

 Använda studentens digitala portfölj för att fylla i bedömningsunderlag 

(och tillsvidare även papperskopia av densamma) efter varje CVBFU-

period. 

 Delta i utvecklingen av VFU-arbetet i Österåkers kommun och delta i 

de handledarträffar som anordnas två gånger per år. 


