Dnr: MIUN 2016/277

Lärarutbildningen Mittuniversitetet

Avtal för Övningsskoleområdenas verksamhetsförlagda utbildning (VFU)

1 § Parter
- Parter i detta avtal är Mittuniversitetet och ……… kommun. I fortsättningen benämns
parterna universitetet och huvudman.
2 § Definitioner
- Med verksamhetsförlagd utbildning avses i detta avtal den del av lärarutbildningen som
genomförs i huvudmannens/friskolans förskole- och/eller skolorganisation.
(Med förskola och skola avses den definition som finns i Skollagen 1 kap, 1 §, och kap 2 nämligen
förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och fritidshem ).

Med övningsskoleområde avses i detta avtal skolenhet/skolenheter (motsv.) till vilken/vilka
den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd.
- Med vfu-handledare avses i detta avtal av huvudman anställd behörig lärare med för vfuverksamheten grundläggande utbildning för vfu-handledare motsvarande 7.5 hp.
3 § Syfte
Bakgrunden till detta avtal är att universitetet och huvudman gemensamt, inom ramen för
den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, ska utbilda lärare som kan förena
beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund. Samarbetet ska främja kompetens- och
skolutveckling inom både universitetet och hos huvudmännen samt skapa förutsättningar för
rekrytering av nya lärare. Avtalet reglerar parternas åtaganden för den verksamhetsförlagda
delen av lärarutbildningen samt ekonomiska och andra ersättningar mellan universitetet och
huvudman/friskola.
4 § Särskilda åtaganden för universitetet
1. Det övergripande ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen ligger hos
Samordningsorganet för lärarutbildning (SAOL) och det operativa ansvaret hos
universitetets vfu-administration samt vfu-kursabetslag.
2. Universitetet ansvarar, i nära samråd med huvudmannen, för central samordning och
administration av den verksamhetsförlagda utbildningen.
3. Universitetet meddelar huvudmannen studerande-prognosen terminsvis i förskott. För
höstterminen ska detta ske senast den 20 maj och för vårterminen senast den 20 november.
4. Universitetet utser kontaktperson med särskilt ansvar för information och samverkan med
Övningsskoleområdena. Kontaktperson skall fungera som diskussionspartner till vfuhandledarna i bedömningen av studentens verksamhetsförlagda utbildning.
5. Universitetet utser mentor vars uppgift är att följa studenter som tillhör samma
övningsskoleområde oavsett program eller vilken termin studenterna går.
6. Universitetets vfu-organisation initierar och organiserar didaktiska seminarier utifrån
fastställd seminarieplan. Dessa seminarier innebär kompetensutveckling för i första hand
kommunernas vfu-handledare.
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7. Universitetet ansvarar för utbildning av samordnare, all pedagogisk personal samt vfuhandledare. Detta sker genom två steg. Steg 1: Kurs ”Att arbeta i övningsskola” för all
pedagogisk personal. Steg 2: Kurs ”Att handleda i Övningsskola” 7.5 hp för vfu-handledare.
Parallellt erbjuds samordnare och vfu-handledare uppföljningsdagar samt allmänna
seminarier. Universitetet står för utbildningskostnaderna
8. En av universitetet utsedd examinator har examinationsansvar för de
verksamhetsförlagda kurserna. Examinationen skall för varje enskild studerande bygga på
underlag från berörd vfu-handledare och vfu-kursarbetslag på MIUN. Underlaget ska
dokumenteras (jfr 5§ p7).
9. Universitetet ansvarar för att den verksamhetsförlagda utbildningen följs upp på kursnivå
och huvudmannanivå varje år samt utvärderas var tredje år. Uppföljningen och
utvärderingen sker i samverkan med berörd universitetspersonal, huvudmannens personal
och de lärarstuderande. Utvärderingens resultat kommuniceras med berörda parter.
5 § Särskilda åtaganden för huvudman
1. Huvudman utser, inför ansökan till Mittuniversitetet, de övningsskoleområden som skall
medverka i den verksamhetsförlagda lärarutbildningen och vid studenternas fältstudier.
2. Huvudman ansvarar efter samråd med Mittuniversitetet för att det inom varje
övningsskoleområde utses och utbildas tillräckligt antal vfu-handledare.
3. Huvudman ansvarar för administrativ och pedagogisk samordning av den
verksamhetsförlagda lärarutbildningen samt placering av studerande på
övningsskoleområden. Placeringen görs på det sätt och i den omfattning som för varje
verksamhetsår överenskommits mellan universitetet och huvudman. Återkoppling sker från
huvudman till universitet om svårigheter uppstår vid placering. (jfr 4§ p4)
4. Huvudmannen har tillsammans med lärarna från universitetet genomförande-ansvar för
den verksamhetsförlagda lärarutbildningen. I samverkan med universitetets lärarutbildare
och i överensstämmelse med universitetets kursplaner och aktuella läroplaner för
skola/förskola planerar och genomför vfu-handledarna den verksamhetsförlagda
utbildningen.
5. Huvudmannen ansvarar för att samordnare och vfu-handledare genomför de för
uppdraget nödvändiga utbildningarna.
6. Huvudmannen ansvarar för att den lärarstuderande får information av skolledningen, på
den skola/förskola där studenten placerats, om skolverksamhetens organisation, ledning,
styrning och verksamhetsinnehåll.
7. Berörd vfu-handledare medverkar med bedömningsunderlag och vid trepartssamtal inför
universitets examination (jfr 4§ p8)
6 § Universitetets och huvudmannens gemensamma ansvar
1. En studerande skall tillhöra ett och samma övningsskoleområde under hela sin
utbildningstid. Student skall beredas möjlighet att under en vfu-period motsvarande 7.5
högskolepoäng göra utflykt från sitt övningsskoleområde.
2. Universitet och huvudman skall i dialog verka för att bygga en gemensam plan för
kompetensväxling. Se bilaga 1, Kompetensväxling, en del i Övningsskoleprojektet.
3. Universitet och huvudman skall i dialog verka för samverkan i forsknings och
utvecklingsprojekt och ta ett gemensamt ansvar för att organisera och upprätthålla ett väl
fungerande regionalt utvecklingsnätverk (RUN) som en plattform för samarbete. Se bilaga 1,
Kompetensväxling, en del i Övningsskoleprojektet.
4. Universitetet ska i samverkan med huvudman verka för att de lärarstuderandes
examensarbeten probleminriktas mot förhållanden möjliga att studera hos respektive berörd
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huvudman. Huvudman skall erbjuda möjliga problemområden för student att studera.
5. Universitetet utser, med stöd från huvudman, kursarbetslag för vfu-kurser.
Kursarbetslaget har genomförandeansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen på
kursnivå. Efter överenskommelse bistår huvudmännen med medarbetare till kursarbetslag
mot ersättning.
7 § Ekonomisk ersättning
1. För den verksamhetsförlagda utbildningen erhåller huvudmannen ett bidrag till att täcka
huvudmannens kostnader. Bidraget uppgår 2016-05-01 till 750 kronor per lärarstudent och
genomförd vfu-vecka. Bidraget utbetalas av Mittuniversitetet terminsvis i efterskott.
Ersättningen inkluderar fältstudier.
2. Universitetet ersätter huvudman med 2500 kr per deltagare i utbildningarna steg 1 och
steg 2. (jfr 4§ p7) Utbetalningen sker varje termin efter avslutad utbildning fram till
Övningsskoleprojektets avslut 30 juni 2019.
3. Universitetet ersätter huvudman med 500 kr för varje student som fullgör sin vfu-period
inom Övningsskoleområdet fram till Övningsskoleprojektets avslut 30 juni 2019.
4. Den 15/5 för våren och 15/12 för hösten skickas fakturaunderlag (listor med
lärarstudenterna) till huvudmannens samordnare som senast inom tre veckor efter
mottagande undertecknar och returnerar det godkända underlaget till vfu- administrationen.
Utbetalningen sker senast den 30 juni gällande vårterminen och 30 december gällande
höstterminen.
5. Ersättningsbeloppen till huvudmannen som avses i § 7 p1, räknas årligen upp med början
2016-05-01 med den procentsats för pris- och löneomräkning som statsmakterna har
bestämt för anslagen till universitetet under det föregående året.
8 § Avtalstid
1. Detta avtal gäller tidigast från och med det datum kommunerna påbörjar
Övningsskoleprojektet. Översyn och eventuell revidering av avtalet sker vid
Övningsskoleprojektets slutdatum 30 juni 2019. Uppsägning av avtalet ska ske i skriftlig
form.
2. Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras under avtalsperioden skall nya
förhandlingar upptas om endera parten begär det.
3. Om avtalet sägs upp från huvudmannens sida och inget annat har överenskommits har
huvudmannen likväl ansvar för att de lärarstuderande som har påbörjat sin utbildning kan
fullgöra denna i enlighet med villkoren i detta avtal. Om avtalet sägs upp från universitetets
sida har huvudmannen inget sådant ansvar.
9 § Tvist
Tvist löses i första hand genom förhandlingar mellan parterna och i andra hand av allmän
domstol.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
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___________________________

____________________________

Rektor Mittuniversitetet

För huvudmannen
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