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Upplägget för VFU studenter inom Huddingetrainee: socionom 
Här finns det ett exempel på hur upplägget för VFU studenter inom 
Huddingetrainee: socionom kan se ut. Schemat är ett komplement till enhetens 
egna aktiviteter och rutiner som studenten deltar i där hen gör sin praktik. Vi vill 
att studenterna ska få en helhetsbild av socialtjänsten samtidigt som de får komma 
in i yrkesrollen genom att träna på de praktiska uppgifter som förekommer på 
enheten med stöd av sin/a handledare. 
Det är ett likvärdigt upplägg av terminen oavsett om studenten får sin placering i 
Huddinge, Nacka eller Tyresö. Alla aktiviteter med undantag av gemensamma 
utbildningsdagar och vissa studiebesök sker i den kommunen där studenten är 
placerad.  
 

Uppstartsträff tillsammans 
med koordinator 

Genomgång av upplägg och praktisk information i början av 
terminen. 
 

Studentträffar tillsammans 
med koordinator (3 per 
termin) 

Studenterna får möjlighet att träffa andra studenter i sin kommun, 
dela erfarenheter och få tips och stöd. 
 

Studiebesök (ca 4 per termin) Studiebesök anordnas av olika enheter inom socialtjänsten. 
Det kan vara Socialjouren, Biståndskansliet, 
öppenvårdsverksamheter, enheter där man jobbar med 
beroendeproblematik och försörjningsfrågor m.fl.. 
 

Utbildningsdagar (3 per 
termin) 

Gemensamma utbildningsdagar för alla studenter inom 
programmet, teman kan vara följande: våld i nära relationer, 
sekretess, nätverksutbildning, prioriteringsövningar. 
 

2 dagars byte Under två dagar byter studenterna praktikplats med varandra för att 
få möjlighet att se en annan verksamhet på ett djupare plan. 
 

Individuell avstämning med 
koordinator 

Individuell avstämning sker för att följa upp studentens utveckling 
under terminen. Fler möten kan bokas vid behov när som helst 
under terminen. 
 

Traineeansökan Studenterna har möjlighet att ansöka om traineeplats. Besked om 
vilka som får traineeanställning ges innan terminens slut.  
 

Avslut Vi firar slutet på terminen med fika och intygsutdelning. 
 

Övrigt Studenterna kan bjudas in till vissa relevanta utbildningar, 
introduktionsdagar samt nämndsammanträdande. 
 



Upplägget för studenter som blir traineeanställda inom 
Huddingetrainee: socionom 
 
Här finns det ett exempel på hur upplägget för traineeanställda inom 
Huddingetrainee: socionom Huddinge/Nacka/Tyresö kan se ut. Schemat är ett 
komplement till arbetsuppgifterna på enheten där studenten är anställd. 
 

Uppstartsträff  Gemensam genomgång av praktiska frågor inför traineetiden 
tillsammans med studenter, traineehandledare och mentorer. 
 

Mentorsträffar  Traineer träffar sina mentorer var 3e vecka för att prata om sin 
yrkesutveckling. 
 

Gruppträff  Gemensam gruppträff för alla traineer, möjlighet att dela 
erfarenheter, få tips och stöd. 
 

Individuella avstämningar  Koordinator träffar varje trainee tillsammans med 
traineehandledaren en gång per termin för att gå igenom 
individuell planering och säkerställa att traineetiden är lärorik och 
välplanerad. 
 

Avslut Gemensam avslutsträff med traineer och intygsutdelning. 
 

Övrigt  Studenten kan bjudas in till vissa utbildningar som anses vara 
relevanta. 
 

 
 

Vårt mål är att studenterna får 
en genomtänkt introduktion till 
yrkeslivet och praktisk 
erfarenhet av att arbeta inom 
socialtjänsten. Vår förhoppning 
är att kunna anställa våra 
duktiga traineer efter 
programmets slut.  
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