
Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas är visionen vi arbetar 
mot i Västerviks kommun. Mötet med barn och elever, undervisning, 

ledarskap och medarbetarskap är ledord i vår verksamhetsidé.

Hos oss finns möjlighet till ett rikt liv, både på arbetet och på fritiden. Läs gärna mer 
på www.vastervik.se och på www.vastervik.com för att se vad vår kommun erbjuder.

Vfu-student i  
Västerviks kommun!



Vår målsättning är att vara  
Sveriges mest attraktiva vfu-ort 
Vill du vara en del av detta? I så fall – välj att göra din vfu hos oss! 

Hos oss hittar du skickliga pedagoger som brinner för sitt uppdrag och 
som ser fram emot att ta emot just dig! 

Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas är visionen vi arbetar mot 
i Västerviks kommun. Mötet med barn och elever, undervisning, ledar-
skap och medarbetarskap är ledord i vår verksamhetsidé. ”Alla barn och 
elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för 
tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntning-
ar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet.” Tillsammans 
kan vi göra skillnad för de barn och elever som finns i våra verksamheter 
– hos oss ska alla barn och elever nå sina mål. 

Det här kan vi erbjuda dig
Inom vår förvaltning finns cirka 5 000 barn och elever och här arbetar 
drygt 1 000 personer. Är du intresserad av att göra din vfu hos oss kan 
vi erbjuda: 

•  För dig som vill veta mer arrangeras en rundresa i kommunen för att 
besöka våra förskolor och skolor där du sedan kan få en vfu-plats

•  Boende under vfu-perioden

•  Lånecykel under din vfu

•  Återkommande träffar med kommunens medarbetare, både i försko-
lor och skolor men också föreläsningar och workshops.

•  Ett fritidspaket; möjlighet till aktiviteter efter arbetsdagens slut, bland 
annat pedagogisk pub, musikkvällar, studentföreningen på Campus 
ordnar aktiviteter och mycket mer

•  Möjlighet till flera olika typer av jobb efter utbildningen



Nina Ström Eliasson och Antonia Andersson,  
Ludvigsborgsskolan
Det bästa med att ta emot lärarstudenter är att man 
både får nya tankar och infallsvinklar på sitt jobb säger 
Nina som arbetar som lärare på Ludvigsborgsskolan i 
Västervik. Att få ta emot en vfu-student är en förmån och 
något som Nina gärna gör någon gång varje år. Både 
hon och eleverna uppskattar det och Nina skulle gärna 
se att fler valde Västervik som vfu-ort. I en stad där man 
inte har ett stort universitet eller en högskola finns det 
både tid och engagemang för att ge vfu-studenter en 
praktik av hög kvalitet. Det här är något som Antonia 
håller med om. Antonia är färdig lärare om drygt ett år 
och hon skulle gärna jobba i Västervik framöver. Hon 
har gjort de senaste två vfu-perioderna i Västervik, dels 
på gymnasiet och dels på Ludvigsborgsskolan. 

Antonias bild är att man får mycket tillbaka när man väl-
jer att göra sin vfu i Västervik. Dels är skolorna relativt 
små, det blir gemytligare än i städer med stora skolor 
säger hon. Dessutom blir man väldigt involverad och väl 
mottagen på en mindre ort, upplever hon. Det positiva 
bemötandet är en viktig faktor för att man ska trivas och 
det får man i Västervik. Hon är också väldigt glad över 
att vfu-handledarna tar sig tid i sitt uppdrag, det känns att man gärna vill ta emot lärarstudenter och 
hon skulle rekommendera fler att välja Västervik som vfu-ort. Här får man verkligen prova på läraryr-
kets alla aspekter och det känner hon att hon kommer ha stor nytta av i sitt framtida yrke. 

Ann-Christine Ingmarsson och Ronja Lifberg,  
Ekbackens förskola
Ekbackens förskola helt nybyggd och anpassad efter 
barnens behov för att skapa en god lärandemiljö. Här 
är möblerna anpassade efter barnen och vi strävar 
efter att ta tillvara deras intressen för att stimulera det 
livslånga lärandet. 

Ann-Christine har varit medarbetare i Västerviks 
kommun under flera år. Att vara förskollärare på 
Ekbacken är väldigt roligt och stimulerande. Nyligen 
avslutade hon en utbildning till Sagopedagog, något 
som kommer barnen på förskolan till gagn i det mål-
medvetna arbete som sker med att utveckla språket. 
Ann-Christine tar gärna emot vfu-studenter och tycker 
att det är oerhört utvecklande att göra det. 
Ronja läser sitt sista år på förskollärarprogrammet i 
Hultsfred. Hon valde tidigt att få förlägga sin vfu till 
Västervik och ville göra den på Ekbackens förskola 
eftersom de arbetar Reggio Emilia inspirerat. Hon 
tycker att det är en väldigt bra vfu-plats och skulle 
rekommendera fler att välja att komma till kommunen. 
Det är nära till allt, otroligt vackert och handledaren 
har tid för sin vfu-student. Sedan tycker barnen att det 
är roligt att det kommer nya till förskolan och de längtar efter att man ska komma tillbaka på nästa 
vfu. Det här är några saker som Ronja tycker är väldigt positivt med att göra sin vfu i Västervik. 



Vi kan erbjuda många spännande arbetsuppgifter i vår kommun. Vi har 
både små förskolor och skolor på landsbygden, men också större skolor 
och förskolor i tätorten. Gymnasium och vuxenutbildning samt SFI finns 
också hos oss. 

Som nyexad erbjuds du lön under sommaren redan efter en termin och 
väljer du att börja hos oss till höstterminsstarten erbjuder vi lön från 1/7. 
Nyexade erbjuds också ett introduktionsår med mentor. Här har du som 
nyutexaminerad möjlighet att växa in i jobbet tillsammans med en mentor. 

På vår pedagogwebb  
www.pedagogvastervik.se hittar du 
information om hur vi arbetar med 
kunskap och lärande hos oss. Här 
samlar vi också nyheter inom den 
pedagogiska världen. Följ oss gärna 
på Twitter – pedagogvastervik eller 
på Facebook – pedagogvastervik för 
att få information om vad som är på 
gång hos oss. 

Vi kan hjälpa till med boende, tipsa 
om jobb för medflyttare – välkommen 
att höra av dig så ska vi göra vårt 
bästa för att du ska trivas hos oss!

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!
Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef, 0490-25 42 07, magnus.bengtsson@vastervik.se

Ewa Myhrén, grundskolechef, 0490-25 46 26, ewa.myhren@vastervik.se

Jörgen Jonsson, gymnasiechef, 0490-25 42 79, jorgen.jonsson@vastervik.se

Emma Sohlman, rektor Komvux, 0490-25 42 36, emma.sohlman@vastervik.se

Campus Västervik, 0490-25 40 90, vfustudent@vastervik.se


