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Studentens namn: Personnummer 

Handledare: Tel.nr: 

E-postadress: 

H-VFU-plats:  

Tidsperiod:  

[Studentens namn] har under perioden [datum] haft VFU på [HVFU-plats], där [hen] fått prova rollen 

som socialsekreterare. Under perioden har [namn] varit delaktig i att [arbetsuppgifter] enligt [kapitel 

X, § X,] Socialtjänstlagen. 

 

[Namn] har under perioden varit uppskattad av hela arbetsgruppen. [Hen] visade från början ett 

intresse för arbetsplatsen och var noggrann med att förstå de olika sammanhang [hen] kom att 

befinna sig i. [Namn] har ställt frågor, bidragit med reflektioner och analyser av sina upplevelser 

samt har själv sökt arbetsuppgifter och tillfällen att utvecklas mer i rollen som socialsekreterare. I 

handledning har [namn] velat ha konstruktiv kritik och har sedan i handling tydligt visat att [hen] 

tagit till sig av denna. I slutet av terminen har [namn] blivit en del av arbetsgruppen och [hen] har 

tagit eget ansvar för de arbetsuppgifter som tilldelats [hen]. 

 

[Namn] har under sin VFU fått verka myndighetsutövande och har tagit ansvar för 

informationsinhämtning genom samtal och genom dokumentation – både i form av journalföring och 

i att formulera beslut och beslutsunderlag. [Namn] har både suttit med andra i samtal och hållit i 

samtal med både [brukare], [anhöriga] och olika referenspersoner. [Namn] har visat god förmåga att 

läsa av olika sociala sammanhang och att kunna anpassa sin kommunikation till dessa. Det har [hen] 

visat både i klientkontakter och på arbetsplatsen i olika arbetsgruppsforum. [Namn] är en person som 

bidragit till god stämning på jobbet. Gällande dokumentation så skriver [namn] bra och snabbt. [Hen] 

tar instruktioner väl och [hens] beslutsunderlag, främst avsnitten analys och bedömning, har 

utvecklats mycket positivt under terminen.  

 

Det har varit en avlastning att ha [namn] som student och [hen] kommer med lätthet kunna arbeta 

vidare med liknande arbetsuppgifter. Jag är glad att ha haft [namn] som student denna termin och 

både jag och resten av arbetsgruppen är glada att vi har fått möjlighet att ha kvar [namn] hos oss på 

deltid framöver. 

 

 

Datum och underskrift: 

 


