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information om kursen
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Centrum för Socialt Arbete, Uppsala universitet



Välkomna till Cesars VFU-grupp

 Kontaktuppgifter, funktioner och roller

 Lägesrapport om placerings arbetet (VFU-koordinator)

 Information, stöd och service till VFU-handledare 

 Handledarseminarier, ht-22

 Studenternas tid

 VFU-kursens upplägg för studenterna

• VFU-plan

• Kursmål och handledares bedömning

• Uppgifter och seminarier
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Kontaktuppgifter

Sara Laginder 
VFU-koordinator:
vfu-soc@uu.se
alt. 018-4716949 

Linn Egeberg Holmgren
Universitetslektor, kursansvarig

Ylva Enström Blomster
Handledaransvarig
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Olika VFU-roller
VFU-koordinator: rekrytera och hantera utbildningsplatser/ placering. 

Första kontaktperson vid problem med placering.

Handledaransvarig: utveckling och genomförande av seminarietillfällen 
handledare. Stöd vid uppkomna problem/ svårigheter med student 
(tillsammans med VFU-koordinator).

VFU-handledare: utbildning på utbildningsplatsen, ta del av information 
på hemsidan, kontakta VFU-koordinator vid problem.

Student: ta en aktiv del i sin utbildning, kontakta VFU-koordinator eller 
studievägledare vid problem, ta ansvar inför klienter.

Kursansvarig: övergripande ansvar för kursen

Undervisande lärare: ansvar för seminariegrupper och examination, 
besök på utbildningsplats, kontakt med handledare.

Studievägledare: anpassning för studenter med särskilda behov
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VFU-handledarens roll
 Introducerar studenten i verksamhetens organisation och uppdrag, 

lagstiftning, samarbetspartners och personal.

• Ordna minst ett studiebesök vid annan utbildningsplats.

 Är väl förtrogen med innehåll i kursmål, studiehandledning och 
studentens egna formulerade lärandemål. 

 Spontan handledning samt planerade handledningssamtal.

 Deltar i informations- och nätverksträffar under terminen gällande VFU

 Stämmer av med kursansvarig, koordinator eller seminarieledare 
(fysiskt/digitalt verksamhetsbesök)

 Lämnar bedömning till kursansvarig av studenten baserat på kursmål 
(VFU-utlåtande) preliminärt (efter 10 v) och slutgiltigt (januari).

 Genomför avslutande samtal med student.
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Lärarlag för studenter

 Lärarlaget 2022:

• Linn Egeberg Holmgren, lektor

• Katarina Alexius, lektor

• Lektor

• Lektor

 Seminarieledaren gör även en avstämning med VFU-handledarna om 
hur det går för studenterna i sin grupp en bit in på terminen (zoom-
möten).
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Lägesrapport placeringsarbetet

 Studenterna får just nu successivt placeringsbesked

 Handledare får mejl från oss med kontaktinformation till 
studenten/studenterna

 Studenter ombeds ta kontakt med verksamhet vid besked för 
att boka in ett första möte (intervju) med verksamheten

 Vi tipsar studenter om att ta med CV och prata om sina 
förväntningar på VFU:n under första mötet (intervjun). 

 Just nu saknas några VFU placeringar. Placeringar som inte 
riktigt är klara medför att studenterna inte kontaktat er.
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Information, stöd o service till
VFU-handledare

 Information via hemsidan

 Handledarguide - vägledning

 Handledarseminarier vid 4 tillfällen (via zoom)

 Bok av Lilja Cajvert, Studenthandledning vid VFU

 Stödinsatser till handledare vid problem
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Hemsida och bok 

Hemsidan - På webben: 
https://www.soc.uu.se/cesar/verksamhetsforlagd-
utbildning/information-till-handledare/

• Studenthandledning under verksamhetsförlagd 
utbildning av Lilja Cajvert

• Erbjuds alla handledare under hösten 2022. 

Beställnings-formulär finns på hemsidan
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Handledarseminarier

Maj/Aug  - Information för handledare

Sept. - Handledarrollen i praktiken
Okt. - Reflekterande handledning
Nov. - Hur man skriver bedömning
Dec. - Interprofessionell samverkan 

Jan. - Outro, avslutning med studentposters 
samt utvärderingsmöte
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Struktur för handledarseminarier

 Intro, seminarier och outro

 Seminarierna (4st) är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte 
och kompetensutveckling 

 Seminarierna genomförs digitalt via Zoom

 Inför varje seminarium är 1-2 filmer med föreläsning 
eller diskussionsunderlag, tillgänglig för handledarna.

 Filmerna finns på hemsidan före seminariet. 

 Handledare ser filmerna innan seminariet.
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Handledarseminarium 1:
Handledarrollen i praktiken sept

 Syfte: Att få praktiska beskrivningar på vad handledaruppdraget 
innebär, få stöd och tips. 

 Handledarrollen i praktiken beskrivs av en erfaren handledare.

 Lisbeth Anbakk har många års erfarenhet av socionomstudenter. 

 I filmerna svarar Lisbeth på olika frågor om handledarrollen

 Vid seminariet diskuterar vi och svarar på konkreta frågor från er. 
Vi utbyter erfarenheter med varandra
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Handledarseminarium 2:
Reflekterande handledning/samtal
 Syfte: Att få kunskap om hur man kan utveckla 

kommunikationen och dialogen mellan varandra i 
handledningen. Och hur man därmed kan utveckla 
relationen.

 Vi beskriver metoder för att utveckla samtalet 
mellan handledare och student och som främjar 
studentens utveckling till en självständig 
yrkesperson.

 I filmerna beskriver vi hur man kan arbeta med 
reflekterande samtal.

 Vid seminariet diskuterar vi och svarar på konkreta 
frågor ni har. Vi utbyter erfarenheter med varandra.

MARIE BERGQVIST
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Handledarseminarium 3: 
Att göra bedömning och skriva 
utlåtande okt/nov

 Genomgång tillsammans med kursansvarig, handledaransvarig och 
VFU-koordinator om hur bedömningsunderlaget ska fyllas i.

 VFU-utlåtande skrivs och skickas till kursansvarig i november och i 
januari.

o 20-veckor: processutlåtande halvtid + slutgiltigt utlåtande

o 10/10-placering: två slututlåtanden
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Handledarseminarium 4:
Interprofessionell samverkan  Dec

 Syfte: Att få kunskap om hur man kan utveckla sin 
förmåga att samverka mellan olika enheter, myndigheter 
och samarbetspartners. 

 Interprofessionell samverkan – föreläsning om hur vi 
kan träna våra förmågor att samverka i våra yrkesroller. 
En viktig byggsten i socialt arbete.

 Filmerna är uppdelade i korta föreläsningar om hur 
man kan arbeta med samverkan mellan olika 
professioner.

 Vid seminariet diskuterar vi och svarar på konkreta 
frågor ni har. Vi utbyter erfarenheter med varandra
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Outro – Posterseminarium jan

 Seminariet: Studenterna visar sina posters. Handledare och 
studenter från termin 3 är inbjudna att lyssna och ställa frågor. 

 Under seminariet: står studenten vid sin poster under en timme, 
berättar om sin uppgift och sin verksamhet, svarar på frågor etc.. 
Sedan förväntas studenter i likhet med handledare gå omkring och 
titta på, lyssna, och ställa frågor om sina medstudenters uppgifter i 
de olika rummen. 
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Kursupplägg: studentens tid

På VFU-plats (34 h i veckan motsvarar 85% av heltid)

• Spontan handledning samt

• 1h schemalagd reflekterande handledning – relaterad till uppgifter på universitetet 
och/eller frågor som dyker upp.

 Tillfällen vid universitetet – 3 seminarier (”campus”, 
universitetsförlagda)

• 4h arbete/vecka (i snitt) avsätts till seminarier samt för- och efterarbete (inklusive 
inlämningsuppgifter).

• Seminarierna ger möjlighet till fördjupning samt erfarenhetsutbyte och därmed 
kunskap om och förståelse för olika områden inom det sociala arbetets fält. 
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Studenternas
universitetsförlagda uppgifter

 Kursintroduktion student 29/8

 VFU-plan – Lämnas in 3 veckor efter terminens start

 Seminarium I: Etik & praktik

 Seminarium II: Forskning & professionell praktik 

 Seminarium III: Teori & praktik 
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VFU-plan 
 Uppgift: 2-3 sidor, inlämning inom 3 veckor efter kursstart

 Beskriver verksamheten/verksamheterna

 Redogör därefter för dina planerade arbetsuppgifter på 
utbildningsplatsen och relatera till kursmålen. 

 Gör en tidsplan där du översiktligt planerar din tid på 
verksamheten och när du ska arbeta med universitetsuppgifter.

Lämna VFU-planen till din handledare.

För 10/10 veckors-placeringar blir beskrivningen av den andra 
platsen mindre detaljerad.

VFU-planen ska fungera som ett underlag för 
handledningssamtalen och utvecklas kontinuerligt under 
kursen. 20



Syfte och kursmål 

Kursens mål är att studenten tillägnar sig:

färdigheter, förmågor och kunskaper i det sociala arbetet på 
individ-, grupp- och samhällsnivå, utifrån en humanistisk 
människosyn och ett etiskt förhållningssätt. 

Vidare är målet att studenten tillägnar sig färdigheter i att kritiskt 
och teoretiskt reflektera över den egna professionella rollen och 
identiteten i det sociala arbetet.

Kursplan finns på Cesars VFU-hemsida.
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Kunskap och förståelse

kunna redogöra för och reflektera över olika utbildningsplatsers 
verksamhetsmål, organisation och samhällsorganisatoriska 
inplacering

kunna redogöra för och visa förståelse för sambandet mellan och 
betydelsen av det sociala arbetets teorier i praktiskt arbete

kunna redogöra för erfarenhetsbaserad kunskap om praktiskt 
socialt arbete såsom behovsbedömning, utredning, beslut och 
uppföljning (samt om relevant arbetsuppgifter relaterade till 
arbetsledning och organisationsutveckling)
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Färdighet och förmåga

 visa färdighet att på en grundläggande nivå kunna utöva socialt 
arbete i enlighet med lagar, författningar och styrdokument

 visa förmåga att utreda och analysera sociala problem och 
sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå

 visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot 
handledning och reflektera över den egna läroprocessen

 visa färdigheter att kommunicera, diskutera och
visa förståelse av behovet av att kontinuerligt
utveckla sin yrkeskompetens
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Värderingsförmåga och 
förhållningssätt
visa förmåga att göra åtgärdsbedömningar i socialt arbete utifrån 

etiska principer med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna

visa förmåga till empati och professionellt bemötande av brukare och 
anhöriga

visa förmåga att kritiskt reflektera över maktfrågor och den egna 
personens betydelse i mötet med brukare och anhöriga

visa ett professionellt förhållningssätt till lagarbete och samverkan 
med andra yrkesgrupper i socialt arbete

visa förmåga att kritiskt reflektera över den
kommande yrkesrollen och det sociala arbetets
yrkespraktik
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Vid uppkomna problem/svårigheter

 Det finns rutiner vid Cesar för hur svårigheter runt praktikplatsen 
ska hanteras

 En funktionsadress vfu-soc@uu.se som går till koordinatorn

 Vid uppkomna svårigheter avseende placerad student vänder sig 
handledare (och studenter) till VFU-koordinator Sara Laginder.

 Om problemet berör lärandemål involveras kursansvarig lärare, 
VFU-koordinator avgör vem/vilka funktioner som kontaktas, ses för 
möten, samtal etc.
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VFU-perioder, ersättningar 
och startdatum

• 20 veckors placering: pågår hela terminen v.35 – v.02 
– första dagen i verksamheten är tisdagen 30/8 

• 10 veckors placering i period 1 pågår v.35-44 
– första dagen i verksamheten är tisdagen 30/8-22

• 10 veckors placering i period 2 pågår v.45-02 
– första dagen i verksamheten är måndagen 7/11-22

Ersättning till verksamheten:
20 veckors VFU-placering: 3000kr 
10 veckors VFU-placering: 1500kr
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Tack för idag och 
varmt välkomna till hösten!
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