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Förteckning över VFU-handledare 
 

Förskolans namn: 

Förskollärarens namn Är utbildad VFU-
handledare 

Ska under 
kommande år gå 
VFU-
handledarutbildning 

Annan information, till exempel förstelärare, 
specialisering, pågående utbildning etc. 
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