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VFU utomlands  

Lärarstudenters möjligheter att göra VFU utomlands  

Som student kan du ansöka om att göra en eller två VFU-perioder på en skola utomlands. Till 

skillnad från arbetsgången vid VFU-placeringar i Sverige letar du själv upp en lämplig skola i 

valfritt land. Tänk på att börja leta placering i god tid (gärna 6 månader i förväg). Du kan också få 

hjälp med kontakter till skolor genom att kontakta VFU-koordinator Suzana Ristic: 

suzana.ristic@uvet.lu.se   

Du ser till att skolan får information om gällande kursplan, brev till handledare. LU informerar om 

hur bedömningen av VFU: n ska gå till samt ger ekonomisk ersättning till skolan. Alla studenter 

erbjuds en kostnadsfri statlig studentförsäkring under praktikperioden utomlands. LU erbjuder 

också ett resebidrag (max 5000 kr) till de studenter som fått beviljad praktikplats. Observera att 

resebidraget endast är avsett för boende samt resa till och från orten, eller till och från boende 

och skola.  

   
Att ansöka om VFU Utomlands - steg för steg  

1. Kontakta VFU-koordinator och berätta att du vill göra VFU-utomlands.   

2. När du väl hittat en skola skickar du blanketten ansökan VFU-utomlands till skolans rektor 

(klickbar länk till blankett ”VFU agreement”).  

Skicka sedan tillbaka blanketten, via post eller som bilaga med e-post, till VFU-koordinator 

suzana.ristic@uvet.lu.se    



3. Sök resebidrag för ditt boende eller din resa. Fyll i ansökningsblanketten (länk till blankett) tänk 

på att utgifterna måste redovisas i form av kvitton, som ska vara oss tillhanda senast två 

veckor efter utlandsvistelsen. Skicka din ansökan via post eller scanna och skicka till 

suzana.ristic@uvet.lu.se   

  

4. Genom din ansökan får du tillgång till Kammarkollegiets förmånliga försäkring STUDENT UT 

under din praktikperiod. Observera dock att eftersom den medicinska delen av STUDENT UT 

inte gäller inom Europa, måste du som gör din VFU i ett europeiskt land dessutom beställa 

European Medical Insurance Card från Försäkringskassan 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/re

sa_utomlands 
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