
Studier och VFU utomlands 
lärarutbildningen

Informationsmöte 21 januari 2020



Kontakt
• International office - Marie Gunnarsson Ekström

marie.g.ekstrom@hkr.se

• Grundlärare Fritids – Jonas Söderholm
jonas.soderholm@hkr.se

• Grundlärare F-3/4-6 – Pia Thornberg
pia.thornberg@hkr.se

• Ämneslärare – Lena Löfgren
lena.lofgren@hkr.se

För mer info: www.hkr.se/lu-utomlands
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Varför studera eller göra VFU utomlands?
• Uppleva ett annat lands skolsystem och 

undervisning

• Få nya perspektiv

• Personlig utveckling

• Inspiration
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När kan jag åka?
UTBILDNING STUDIER VFU
Förskollärare Termin 5 Termin 3, 4 eller 6

Grundlärare - Fritids Termin 4 
(valbart ämne)

VFU-kurs 4
Termin 5

Grundlärare 1-3 Termin 5 VFU-kurs 3 eller 4
Termin 5 eller 6

Grundlärare 4-6 Termin 4/5 VFU-kurs 3 eller 4
Termin (4)5 eller 6

Ämneslärare Ämnesstudier och VFU-
kurser

Intag HT17/8: Termin 5.
Intag HT19: Termin 8.
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Krav
VFU
På dig
• Du ska vara godkänd på dina tidigare 

VFU-kurser
• Du ska hålla normal studietakt

På VFU-skolan
• Du ska kunna undervisa på rätt nivå.
• Du ska kunna undervisa i rätt 

ämne/ämnen.
• Du ska ha en handledare.

STUDIER
• Du ska ha studerat på heltid i minst ett år 

vid Högskolan Kristianstad (60hp)

• Du ska vid ansökningstillfället vara aktivt 
studerande vid Högskolan Kristianstad

• De kurser du avser att läsa ska gå att 
tillgodoräknas in i din examen vid 
Högskolan Kristianstad

• Du ska ha goda språkkunskaper i 
engelska eller i det språk på vilket 
undervisningen bedrivs
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Hur gör jag?
• Via HKR:s partners eller kontakter

eller

• Du hittar själv en VFU-plats

www.hkr.se/lu-utomlands
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http://www.hkr.se/lu-utomlands


Hur gör jag?
• Vart vill jag åka?

• Boka möte med International office (IO)

• Ansök senast vecka 8 (vecka 38) via hemsidan

• Beslut VFU-ansökan inom 6 veckor (eller så snart som möjligt) 

• Avtal upprättas

• Biljetter, boende, visum, försäkring 
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Hur gör jag?

Att hitta en egen plats
• Kontakta skolan med en förfrågan
• Vänd dig till IO om du behöver hjälp
• Stäm av med 

kursansvarig/internationaliseringskoordinator
• IO hjälper till att upprätta ett avtal

www.hkr.se/lu-utomlands
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Hur söker jag?
• Boka möte med International office

• Sök via hemsidan

• Lämna till International office
– Utskrift av ansökan
– Ladokutdrag
– Personligt brev där du redogör för, och motiverar, syfte 

och mål med din utlands-VFU och val av skola och 
land
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Ansök 
senast 
vecka 8
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När ansöker jag?

Ansökan ska göras senast den 1 
februari inför höstterminen och
vårterminen kommande läsår. 
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Hur gör jag? 
• Var har vi partneruniversitet?

• Boka möte med International office (IO)

• Ansök senast 1 februari via hemsidan

• Nominering

• Ansökan till partneruniversitet

• Learning agreement upprättas – måste godkännas av POA

• Biljetter, boende, visum, försäkring 

• Kick-off i maj11

1. Programstudenter på 
campus har företräde

2. Betyg inom det 
programområde man 
söker, samtliga kurser 
godkända, antal hp med 
VG

3. Motiveringsbrev/intervju

STUDIER



Några exempel
• Burgos Spanien
• Montclair USA
• Kingston Canada
• Hong Kong 
• (Breda, Nederländerna)
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Vad förväntas av dig?
• Att du står för kostnader för resa, boende och uppehälle

• Att du för en kontinuerlig dialog med 
internationaliseringskoordinator/IO

• Att du gör nödvändiga förberedelser, t ex söker visum, 
vaccinationer, brottsregister etc

• Att du är en god representant för HKr

• Att du delar med dig av dina erfarenheter under och efter din 
utlandsvistelse
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Vad kan du förvänta dig av HKr?
• Att formella avtal upprättas
• Att du är försäkrad under dina 

studier eller VFU 
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Vissa partners 
kräver särskild 

försäkring



Stipendium

Högskolan har ett resestipendium om max 6 000kr  
för studenter som inte beviljats något annat 
stipendium

https://www.hkr.se/globalassets/dokument-
hogskolegemensam/blanketter/svenska/ansokan-om-resebidrag-for-studier-
och-vfu-utomlands.pdf
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Viktiga datum
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VFU
v. 8 höst
v. 38 vår

STUDIER
1 februari 

för kommande läsår


