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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 – Peter Gustavsson
peter.gustavsson@hkr.se

www.hkr.se/lu-utomlands
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Varför göra VFU utomlands?
• Uppleva ett annat lands skolsystem och 

undervisning

• Få nya perspektiv

• Personlig utveckling

• Inspiration
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När kan jag åka?
• Grundlärarutbildningen

VFU-kurs 3 eller VFU-kurs 4 

– Inriktning F-3
Höstintag och vårintag: Termin 5 eller termin 6.
Inriktning åk 4-6
Höstintag: Termin 5 eller termin 6.
Vårintag: Termin 4 eller termin 6.

– Inriktning Fritidshem
VFU-kurs 4, Termin 5

• Ämneslärarutbildningen
– Intag HT17 eller HT18: Termin 5.
– Intag HT19 eller senare: Termin 8.
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När kan jag åka?
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Krav
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.
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Två vägar
• Via HKr:s partners eller kontakter

• Du hittar själv en VFU-plats

www.hkr.se/lu-utomlands
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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 

• Förberedelsemöte?
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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



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 din VFU
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Stipendium

Högskolan har ett resestipendium om max 4 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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