Information till dig som fått beviljat att göra VFU utomlands VT 2019
Grattis! Läs denna information noggrant och SPAR det så att du kommer ihåg vad du ska göra!!
Söka VFU‐plats i utlandet
Nu när du nu fått beviljat från VFU‐organisationen att göra VFU i utlandet tar du som student själv
kontakt med den förskola/skola som anvisats i mejltexten. Det innebär dock inte att du är garanterad
en plats där. Därför är det viktigt att du tar kontakt med VFU‐skolan i utlandet omgående eftersom
Uppsala universitet inte är det enda lärosäte i Sverige som ansöker om VFU‐platser i utlandet. Börja
med att mejla rektorn på VFU‐skolan. E‐postadress hittar du på skolans webbplats via länk från
http://edu.uu.se/utbildning/utlandsstudier/VFUutomlands
Det är viktigt att mejlet är noggrant gjort! (Gärna en Wordfil/PDF). Du ska berätta om varför du
ansöker om att göra VFU‐utomlands och just vid den skola/förskola som du efterfrågar, lite om dig
själv och dina starka sidor, dina erfarenheter som pedagog men också vad du hoppas kunna lära
dig/utveckla under din VFU‐utomlands. Använd gärna det personliga brevet från din ansökan som
förlaga. Det är också viktigt och bra om du har med ett foto på dig själv. Om du inte fått svar inom en
vecka så återkom! Mejla först rektor på VFU‐förskola/skolan– ring om du inte får svar efter ett
påminnelsemejl. Var noga med att ange att du är beviljad VFU‐utomlands av Uppsala universitet.
Tänk på att du som student i utlandet representerar och skall vara en god representant för Uppsala
universitet.
Meddela VFU koordinator på Blåsenhus och VFU samordnare i kommunen
När förskolan/skolan i utlandet sedan beviljat VFU‐plats och meddelat dig namn och e‐postadress till
VFU‐handledare i utlandet, mejlar du uppgifterna till VFU‐koordinator mats.bratteby@uadm.uu.se .
Du ska inte begära VFU på Studentportalen, om du har klart eller håller på att ordna din VFU‐plats
utomlands. Om du mot förmodan skulle ändra dig och inte kan göra VFU utomlands, ska du
omedelbart göra VFU‐begäran på Studentportalen. Du ska då också mejla samtliga berörda parter
(VFU plats utomlands, VFU samordnare i kommunen, VFU‐koordinator samt vfuadmin@edu.uu.se) så
att du kan återfå en VFU‐plats i Sverige.
Bostad, resa, ekonomi och försäkring
Bostadsfrågor, resan samt eventuella stipendier ansvarar du själv för. För VFU perioder på 8 veckor
eller längre kan Erasmuspraktik stipendium sökas. Se
http://www.uu.se/student/utlandsstudier/erasmus/erasmus‐praktikstipendium/
Ett resebidrag på 5000‐6000:‐ utbetalas till alla utlandsstudenter. Ansök om resebidrag via vanliga
resebidragsblanketten
http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/utbildning/studievagledning/verksamhetsforlagd‐
utbildning/blanketter/. Ange Utlands‐VFU på VFU‐område. Bifoga även en kopia på flygbiljett. Om du
anger alla resekostnader kan du få ut hela bidraget i förväg. För resor till och från flygplats, samt
resor till och från VFU‐skolan har du ju inte möjlighet att uppvisa en biljett, men ange då kostnaden
för taxi mellan bostad och flygplats samt kostnaden för ett månadskort som gäller lokaltrafiken på
den ort som du kommer att göra VFU. Dessa uppgifter redovisar du på en bilaga. Bortse från texten
om att endast 75 % av resekostnaden betalas ut. Reseräkningen lämnas till Therese Bolin, postfack i
hus 12, plan 1, eller mejl till: vfuadmin@edu.uu.se
När du studerar utomlands är du försäkrad genom Kammarkollegiets försäkring Student UT.
Det finns en app från Kammarkollegiets försäkring som du kan ladda ner:
http://www.kammarkollegiet.se/f‐rs‐kringar‐riskhantering/f‐rs‐krad‐p‐resan‐kammarkollegiets‐nya‐
app‐f‐r‐dig‐som‐ska‐resa‐0

