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Ramar för studentutbyte inom verksamhetsförlagd utbildning
Bakgrund
En av de bärande idéerna bakom Malmö högskolas partnersamverkan är att studenten under sin
verksamhetsförlagda utbildning (vfu) befinner sig hos olika vfu-handledare, men på samma
partnerskola/förskola under hela sin utbildningstid.
Fördelarna med att vara vid en och samma skola/förskola är att det ger studenten goda möjligheter
att förstå läraryrkets förutsättningar genom att komma under ytan på en skolas/förskolas kultur och
fördjupa sin förståelse av de processer som pågår där. Vistelsen vid en skola/förskola stärker
studentens känsla av identitet och sammanhang och innebär att skolan/förskolan kan använda
studenten som en resurs i arbetet med eleverna/barnen. Genom att tas i anspråk lär sig studenten
vad det innebär att vara lärare/förskollärare.
För att ge studenten möjlighet att se läromiljöer med olika sociala, kulturella och didaktiska
förutsättningar var det tidigare möjligt att göra utflykter/besök på andra skolor/förskolor under vfu
vid så kallade enstaka fältdagar. Dessa togs dock bort i lärarutbildningen 2011 då omfattningen av
vfu minskade från 25 till 20 veckor.
I försöksverksamheten ska övningsskola och övningsförskola samverka med en annan skola eller
förskola för att studenten ska kunna genomföra del av vfu-kurs i en verksamhet med andra
förutsättningar än den skola eller förskola där hen har sin huvudsakliga placering.
Ramar
En verksamhet med andra förutsättningar kan avse upptagningsområde, skolkultur och pedagogik,
men inte annat stadium eller verksamhet än den som studentens examensinriktning omfattar.
Skolorna/förskolorna ansvarar för utbytesverksamheten och organiserar den med stöd av
högskolan. Stödet kan innebära att studenterna ges möjlighet att planera utbytet sinsemellan på
vfu-lärardag inför VFU-kurs där utbyte ska ske. Utbytet mellan skolorna/förskolorna är ömsesidigt,
och vfu-ersättning utbetalas till den skola eller förskola där studenten har sin huvudsakliga
placering även under utbytet. Andra skolor/förskolor inom partnersamverkan än de som ingår i
försöksverksamheten kan ingå i utbytesverksamheten vid behov.
Studenter bör vara värdar för varandra för att den mottagande skolan/förskolan inte ska ansvara för
information i samband med utbytet. Att studenterna är värdar för varandra innebär också rikliga
tillfällen till kollegial reflektion.
Utbytet ska omfatta minst två och högst fem dagar för att studenten ska ges förutsättningar att nå
kursmålen. Utbytet ska ske under de första två veckorna i vfu-kurser under termin 4 och/eller
termin 5 (för KPU termin 2 och för yrkeslärarutbildningen termin 2 och/eller termin 3). Den tredje
och fjärde veckan är inte lämplig för utbyte eftersom vfu-lärarna då gör besök och trepartssamtalet
sker.

