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Intresseanmälan att bli VI-skola  
 

Utbildningsförvaltningen samarbetar med Linnéuniversitetet om 

verksamhetsintegrerad lärarutbildning (VI-profil). VI-profilen innebär att 

en grupp lärarstudenter knyts till en VI-skola. Höstterminen 2020 startar 

två VI-skolor i Växjö. Till hösten 2021 söker vi ytterligare fyra VI-skolor, en 

skola startar med årskurs 1-3 och tre skolor startar med årskurs 4-6. 

Att vara VI-skola innebär att en grupp studenterna är placerade på skolan under hela läsåret. De 
är på skolan två veckodagar var fjortonde dag och genomför även sin VFU på skolan. Utbildningen 
är 4-årig och varje år tar skolan emot en ny grupp studenter. Studenterna ska vara knutna till ett 
arbetslag där även handledarna finns.  

Skolan ska ha minst två paralleller. Två mindre skolor kan tillsammans utgöra en VI-skola. De som 
handleder studenterna ska vara legitimerade lärare, behöriga för årskurserna 1-3 alternativt 4–6. 
De utsedda handledarna ska genomgå en för uppdraget utformad handledarutbildning inom 
fyraårsperioden. Skolan kommer successivt att utöka sitt åtagande till att ta emot studenter i 
arbetslagen för åk 1-3, åk 4-6 och fritidshemmet. Lärarutbildningen kommer successivt fasas över 
till att endast vara verksamhetsintegrerad, vilket innebär att VFU som den ser ut idag successivt 
ersätts.  

Fullt utbyggt kommer minst tolv skolor att vara VI-skolor 2022. Syftet med att vara Vi-skola är att 
bidra till utbildningen av lärare, men också till att underlätta rekrytering av nya medarbetare. 

Intresseanmälan ska inkomma senast 10 september till Sofia.kumlinrylow@vaxjo.se. Anmälan bör 
utgå från kriterierna. Urval görs av områdescheferna. Om många skolor ansöker om att få bli VI-
skolor kan enheten bli uppsatt på väntelista inför kommande läsår. En utförligare information 
finns på informationsbladet ”Vi är en VI-skola” från Linnéuniversitetet. 

Urvalskriterier 

• Antalet utbildade handledare i det aktuella lärarlaget   
• Antalet behöriga och legitimerade lärare i det aktuella lärarlaget 

• Hur skolan beskriver hur lärarstudenterna kan bli en del av skolutveckling och bidra till 
det kollegiala lärandet 

• Hur skolan beskriver hur de kan bidra till att stärka kopplingen mellan teori och praktik 
för lärarstudenterna 

Välkommen att anmäla intresse! 
 
Anders Elingfors 
Förvaltningschef 
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