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 Ansökan om bidrag för VFU 
utomlands 

  

 
Förnamn  
(alla förnamn, med tilltalsnamn inom parentes): 

 

Efternamn:  
Personnummer:  
Adress:  
Postnr, ort: 
 

 

Telefon:  
E-post:  
Program/inriktning/kurs: 
 

 

Mottagande skola och land: 
 

 

Handledare:  
Antal veckor/hp utomlands: 
(10 veckor= 15hp, 5 veckor= 7,5 hp): 

 

Vistelsetid (termin samt datum):    
 

Rörande utbetalning: För att utbetalning av ersättning ska fungera går studenten in på Nordeas sida: 
https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/anmal-konto.html 
Där anmäler studenten (med hjälp av Mobilt Bank ID) sitt bankkonto så kommer Nordea (Lunds 
universitets bank) att föra över pengarna till studentens konto. Lunds universitet har koden 85641. 
 
Skulle resan inte påbörjas eller fullföljas kan det bli aktuellt att återbetala beloppet.  
 
För att beviljas resebidrag av Lunds universitet krävs inlämnande av kvitton gällande reseutgifter. 
Resebidraget motsvarar de utgifter student har, dock max till 5000 kr. Sammanställning av kvitton 
ska göras nedan (först två exempel, ett med svenskt belopp, sen ett exempel med dansk valuta): 
      
       
Kvitto Beskrivning  Datum Belopp Valuta Kurs: SEK 
kvittoexempel :  Tåg 23 feb 2020 150 SEK 1 150,00 
kvittoexempel : Flyg 23 feb 2020 520 DKK 1,40868 732,51 
kvitto 1:       
kvitto 2:        
kvitto 3:       
Kvitto4:       
Totalt      ___________ 

 
 
 
Underskrifter och kvitto på följande sidor! 
  

https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/anmal-konto.html
https://www1.oanda.com/currency/converter/
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Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Datum och underskrift (student)      Vid avslag på ansökan skickas besked till din ovan angivna e-post. 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Datum och underskrift (ansvarig Lunds Universitet)   
 
Belastar Ämneslärarutbildningen, aktivitet nr 500630-11-126403   
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Plats för kvitton (numrerade)  
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