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Nytt samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av 
lärarutbildningen (VFU)  

Sammanfattning 

Länets kommuner och lärosäten är överens om att lärarutbildningen är en gemensam 

angelägenhet och att en lärarutbildning av hög kvalitet bidrar till att göra Stockholmsregionen 

till en attraktiv region att utbilda sig i och arbeta i. Den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen (VFU) genomförs hos skolhuvudmännen och den regleras i ett 

samverkansavtal som togs fram inför 2012. Avtalet undertecknades av 25 kommuner och de 

sju lärosäten i länet som erbjuder lärarutbildning: Stockholms universitet, Södertörns 

högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga musikhögskolan, Stockholms 

konstnärliga högskola och Kungliga tekniska högskolan. Avtalet reglerar såväl organisationen 

kring samverkan som det rent praktiska kring tidplan, placering av studenter, matchning av 

handledning samt reglering av ersättning för detta. Detta görs i VFU-portalen, det digitala 

samverkansverktyg som är framtaget för ändamålet.  

Under 2017 har ett gediget arbete gjorts för att skapa dialog och delaktighet med kommuner 

inför framtagandet av ett reviderat samverkansavtal. Avtalet ger ett övergripande uttryck för de 

ingående parternas ömsesidiga samverkan, för att stärka lärarutbildningens kvalitet genom 

professionsanknytning, bidra till lärares kompetensutveckling och skolans 

verksamhetsutveckling samt stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten så 

som praktiknära och utbildningsvetenskaplig forskning. Därav också benämningen på 

samverkansavtalet: Lärarutbildning i samverkan. Själva avtalet omfattar dock endast VFU och 

organisation för detta. Kring flera av de ovan nämnda områden pågår och har pågått nationella 

utredningar, men intentionen är att det ska kunna ingå ytterligare områden inom samverkan 

mellan kommuner och lärosäten framöver.  

Ersättningen till kommunerna beräknas enligt gemensam modell och är 583 kronor per 

student och högskolepoäng (2018 års nivå). Uppräkningen sker årligen efter den pris- och 

löneomräkning som fastställs inom högskoleområdet.  
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Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden delegerar till utbildningschef att underteckna 

överenskommelsen om nytt samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen.  

Ärendet 

Länets kommuner och lärosäten är överens om att lärarutbildningen är en gemensam 

angelägenhet och att en lärarutbildning av hög kvalitet bidrar till att göra Stockholmsregionen 

till en attraktiv region att utbilda sig i och arbeta i. Den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen (VFU) genomförs hos skolhuvudmännen och den regleras i ett 

samverkansavtal som togs fram inför 2012. Avtalet undertecknades av 25 kommuner och de 

sju lärosäten i länet som erbjuder lärarutbildning: Stockholms universitet, Södertörns 

högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga musikhögskolan, Stockholms 

konstnärliga högskola och Kungliga tekniska högskolan. Avtalet reglerar såväl organisationen 

kring samverkan som det rent praktiska kring tidplan, placering av studenter, matchning av 

handledning samt reglering av ersättning för detta. Detta görs i VFU-portalen, det digitala 

samverkansverktyg som är framtaget för ändamålet.  

Avtalet ger ett övergripande uttryck för de ingående parternas ömsesidiga samverkan, för att 

stärka lärarutbildningens kvalitet genom professionsanknytning, bidra till lärares 

kompetensutveckling och skolans verksamhetsutveckling samt stimulera till gemensamma 

forsknings- och utvecklingsarbeten så som praktiknära och utbildningsvetenskaplig forskning. 

Därav också benämningen på samverkansavtalet: Lärarutbildning i samverkan. Själva avtalet 

omfattar dock endast VFU och organisation för detta. Kring flera av de ovan nämnda områden 

pågår och har pågått nationella utredningar, men intentionen är att det ska kunna ingå 

ytterligare områden inom samverkan mellan kommuner och lärosäten framöver.  

Ersättningen till kommunerna beräknas enligt gemensam modell och är 583 kronor per 

student och högskolepoäng (2018 års nivå). Uppräkningen sker årligen efter den pris- och 

löneomräkning som fastställs inom högskoleområdet.  

Under 2017 har ett gediget arbete med utvärdering och uppföljning av det nu gällande 

samverkansavtalet gjorts tillsammans med kommunerna på flera olika sätt via enkäter, 

uppföljningar och i dialog i olika forum på Storsthlm. Som gemensam start bjöds in till ett 

open space i början på 2017 med representanter från kommunerna och därefter har dialog 

förts i befintliga forum på Storsthlm med kommunernas VFU-samordnare, styrgruppen för 

högskole- och forskningsfrågor, strategiska nätverket utbildning och med 

kommundirektörerna.  

Styrgruppen för samverkansavtalet, bestående av representanter från lärosäten och Storsthlm 

har haft kontinuerliga möten under processen och nära dialog kring framtagandet av det 

reviderade avtalet. En arbetsgrupp som utsågs av styrgruppen med representanter från båda 
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parterna utsågs för att ta fram avskrivningen. Storsthlm har under framtagandet av avtalet haft 

konsulterat kommunjurist under processen.  

Som förhandlare utsåg kommunerna Roger Svanborg verksamhetschef Regional utveckling 

Storshlm och som sakkunnig Karin Soffiantini-Yildiz processledare Storsthlm. Lärosäten och 

förhandlare nådde samsyn efter två förhandlingstillfällen. Resultatet har sedan kommunicerats 

i ovan nämnda forum.  

Patrik Forshage 

Utbildningschef 

 

 


