Kontaktuppgifter VFU-centrum:
Samordnare: Anders Fisk
Tfn:
070 190 13 31
E-post:
anders.fisk@y.komforb.se

Samordnare: Hannah Oldenmark
Tfn:
070 260 83 82
E-post:
hannah.oldenmark@y.komforb.se

Dags att lära för livet:
Praktik för socionomstudenter
Praktiktiden är viktig. Studenterna på Socionomutbildningen får möjlighet att
möta och lära av den verklighet där de kommer att vara verksamma i framtiden.
För att praktikterminen ska bli så bra som möjligt för alla parter finns VFUcentrum som den samordnande länken mellan universitet, kommuner och studenter. Här får studenterna hjälp att hitta rätt praktikplats, grupphandledning,
studiebesök och studieresor.

”Jag brukar beskriva socionomens arbete med den indiska legenden om
elefanten. Du har kanske hört historien
om den grupp människor som i mörkret kom till en elefant. En kände på ett
ben och beskrev djuret som en pelare,
en annan kände på dess svans och
beskrev ett rep…… Ingen lyckades se
helheten. Men det är just vad en socionom behöver göra. I sitt arbete behöver denne kasta ljus på delarna så att
helheten blir synlig.”
Anders Fisk

FoU Västernorrland

Besöksadress: Gånsviksvägen 4, Härnösand
Postadress: Box 3014, 871 03 Härnösand
Tel: 0611 55 78 50

VFU-centrum i Västernorrland är ett samarbete mellan Västernorrlands kommuner,
Kommunförbundets FoU enhet samt Mittuniversitetet och Umeå universitet.

För dig som är socionomstudent

För dig som handleder
våra socionomstudenter
Dec: Info. träff
med blivande
handledare till
vårens studenter.

Dec: Info. om
vilken kommun
man placerats i.

Dec: Info. träff om
vårterminen.

Nov: Universiteten
lämnar namn på
studenter inför
vårens praktik.

Jan: Info. träff på FoU.

Mars: Förfrågan till
kommunerna om
vilka som är höstens
handledare.

Dec: Avslutningsträff för
höstens studenter.

Mars: Möjlighet till
mitterminsresa.

Nov: Kommunerna
lämnar namn på
utsedda handledare
inför hösten.

April: Praktikuppföljningsträff med
vårens handledare.

Okt: Möjlighet till
mitterminsresa.

April: Avslutningsträff
för vårens studenter.

Okt: Förfrågan till
kommunerna om
vilka som är vårens
handledare.

Maj: Kommunerna
lämnar namn på
utsedda handledare
inför hösten.

Aug/sept: Info. träff
på FoU.

Maj: Universiteten
lämnar namn på
studenter inför
höstens praktik.

Okt: Praktikupp
följningsträff med
höstens handledare.

Maj: Info.träff om
höstterminen.

Juni: Info. om
vilken kommun
man placerats i.

Aug/sept: Info. träff
med höstens
handledare.

Det här gör VFU-centrum: (VFU = Verksamhetsförlagt utbildning)
•
•
•
•

Hjälper socionomstudenter vid Mittuniversitetet och Umeå universitet att hitta en praktikplats
ute i länets kommuner – en plats som blir en bra match för såväl student som arbetsplats.
Grupphandleder studenter.
Grupphandleder medarbetare inom kommunerna som handleder praktikanterna.
Ordnar studiebesök för studenterna på intressanta arbetsplatser som till exempel
Familjecentrum, Rättpsykiatriska kliniken och Resurscentrum mot våld.

•
•
•
•

Ordnar studieresa till Stockholm med besök på t ex Fryshuset,
Maria Ungdomsmottagning och hos Polisen på ”plattan” vid Sergels Torg.
Ordnar studieresa t ex till Prag med besök på till exempel hemlöshetsverksamhet,
La strada - en anti-trafficking verksamhet samt Caritas – skyddat boende för kvinnor och barn.
Informationsträffar med både studenter och handledare inför praktiken.
Avslutningsträffar.

