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Ansökan om tillgodoräkning av verksamhetsförlagd
utbildning 1,5 hp vid förskollärar- och
lärarprogrammen vid Linköpings universitet.
Krav på tillgodoräknande
Följande krävs för ett tillgodoräknande av VFU-kursen 1,5 hp termin 1 på
förskollärar- och lärarprogrammen vid Linköpings universitet:
• Att du är antagen till och bedriver studier vid Linköpings universitet,
utbildningsvetenskapliga fakulteten. Förskollärar- eller lärarprogram.
• Att genomförd yrkeserfarenhet i huvudsak motsvarar den
verksamhetsförlagda kursen på 1,5 hp som du skulle ha läst vid
Linköpings universitet termin 1.
• Att ansökan är komplett:
- På ansökningsblanketten ”tillgodoräkning av verksamhetsförlagd
utbildning” ska du skriva en utförlig redovisning av de kunskaper
och färdigheter som du förvärvat genom yrkesverksamhet eller på
annat sätt, samt vilka lärandemål i aktuell kursplan för VFUkursen som du anser att dessa motsvarar.
- Senaste arbetsgivare/rektor ska på ansökningsblanketten redovisa
relevanta arbetsuppgifter, arbetets omfattning (% av heltid) samt
tidsperioden för anställningen.
- Du ska bifoga tidigare tjänstgöringsintyg som visar att du har
yrkeserfarenhet motsvarande minst 2 år på minst 50% inom
pedagogisk verksamhet.

Tänk på
• Om du skickar in en ansökan som inte är komplett, kommer vi att
behöva begära komplettering, vilket fördröjer handläggningstiden.
• Om din komplettering inte inkommit inom utsatt tid, senast fredag
vecka 35, kommer ditt ärende att handläggas utifrån befintligt
underlag.
• Om ansökan beviljas och VFU-kursen tillgodoräknas sätts inget betyg,
endast ”T” anges i Ladok. (Tillgodoräknad)
• Om kursen tillgodoräknas så kan ditt studiemedel påverkas då CSN
inte kommer att räkna dig som heltidsstuderande. Du får inte
studiemedel från CSN för tillgodoräknade högskolepoäng. Du
meddelar själv alla förändringar direkt till CSN.
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Ansökningsblanketten
Ansökningsblanketten skickas till någon av följande adresser:
• Studievägledningen, KFU, Linköpings universitet 581 83 Linköping
• Studievägledningen. KFU, Linköpings universitet 601 74 Norrköping
• studievagledning@uv.liu.se

Kursplan och kurskoder
Följande VFU-kursplaner 1,5 hp termin 1 gäller för HT 2020.
För att hitta respektive kursplan - gå in via Studieinfo
Utbildning

Kurskod VFU-kurs 1

Förskollärarutbildningen:

970G33

Grundlärare inriktning Fritidshem:

971G17

Grundlärare inriktning F-3:

972G18

Grundlärare inriktning 4-6:

973G20

Ämneslärarprogrammet inrikning 7-9:

974GV6

Termin 3 och 5 UK 2 ingång matematik:

974GVM

Ämneslärarprogrammet inrikning Gy:

975GV7

Termin 3 och 5 UK 2 ingång matematik:

975GVM
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