
 
 

VFU-OMRÅDEN OCH PLACERING 
Information om var det kan vara aktuellt att göra sin VFU  

och hur anskaffning och placering går till 

En VFU-plats på det socialpedagogiska programmet kan var i många olika typer av 
organisationer och verksamheter. Utgångspunkten är att det bedrivs ett socialt eller ett 
socialpedagogiskt arbete. 

Verksamheter som t.ex. kan vara aktuella för VFU inom socialpedagogiska programmet: 

• socialtjänst, t.ex. handläggning och utredning om bistånd för barn, unga och familj, 
personer med missbruk, med funktionsnedsättning och för äldre.  

• ungdoms- och missbruksvård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg.  
• kriminalvården  
• grund- gymnasie- och särskola.  
• idéburna organisationer som ger stöd till socialt utsatta människor   

Under VFU:n kan studenten handledas av kurator, socialsekreterare, biståndsbedömare, 
verksamhetspedagog, socialpedagog, enhetschef m.fl. olika yrkeskategorier. Handledaren bör 
ha en kandidatexamen inom samhälls- eller beteendevetenskap. 

 

Att skaffa VFU-plats 

Högskolan ansvarar för att anskaffa VFU-platser till studenterna på programmet. Arbetet med 
anskaffningen startar i september året innan kursen ges. Här får studenterna möjlighet att ge 
önskemål om verksamhetsområde där de skulle vilja göra VFU. Studenten har också 
möjlighet att lämna förslag på en specifik VFU-plats som kursansvarig kan godkänna för en 
placering. 

 

 

 

Högskolan skickar ut 
förfrågan om att ta emot 
student i verksamheten

(september)

Studenten lämnar 
önskemål om 

verksamhetsområde för 
sin VFU

(september)

Verksamheterna 
inkommer med svar, 

matchning student och 
plats görs.

(okt/november)



 

 

Placering på VFU 

En matchning av studenterna sker mot de platser som finns tillgängliga. Matchningen görs så 
långt som möjligt dels utifrån studentens önskemål om verksamhetsområde, dels utifrån 
studentens bostadsort.

 
 
När studenten fått erbjudande från skolan om en plats så ska studenten besöka platsen och om 
möjligt träffa den tilltänkta handledaren. Här får studenten en inblick i verksamheten och det 
sker en avstämning för ett slutligt ställningstagande om att placeringen kan fungera för bägge 
parter. 

 

Byte av VFU-plats 

Motiven att byta VFU-plats under pågående kurs är alltid individuella och kan därför 
t.ex. bli aktuella vid olika tidpunkter i utbildningen. Skäl till byte kan vara att 
studentens handledare slutar eller blir långtidssjukskriven. Varje förfrågan om byte 
måste provas från fall till fall. Uppstår behov av byte ska studenten kontakta den sin 
VFU-lärare. 
Kursansvarig ska, i samråd med programansvarig, ge samtycke till ett byte av 
VFU-plats innan studenten går vidare i sådan process. 
 
 
 
 

 

Studenterna får 
erbjudande om VFU-

plats
(okt/nov)

Studenten besöker sin 
tilltänkta VFU-plats och 

träffar handledaren.
(december)

Studenten påbörjar sin 
VFU.

(februari)
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