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Ansökan egen VFU-placering utomlands 
 

 Mejla blanketten till internationellt.lu@sh.se. 
 Bifoga ett individuellt personligt brev, där du berättar på engelska om dig själv och ditt intresse för att 
genomföra VFU utomlands och vilken plats VFU utomlands har i din professionella utveckling. 
 Bifoga intyg/mejlkonversation från förskolan/skolan/fritidshemmet som bekräftar att de kan ta emot dig 
under VFU-perioden.  

 
Studenter har möjlighet att genomföra en VFU-period utomlands inom sin lärarutbildning.  
Studenter vars ansökan beviljas måste delta vid ett obligatoriskt informationsmöte före avresa. Dessutom 
ska en obligatorisk skriftlig slutrapport lämnas in senast två månader efter avslutad VFU-period.  

 

Efternamn        

Förnamn       

Personnummer (10 siffror)        

E-postadress       

Telefonnummer       

Utbildningsprogram        

Kull (år och termin för studiestart)       

Termin för VFU utomlands  Höstterminen /  Vårterminen  År       

Språkkunskaper (Uppskatta dina 
språkkunskaper för relevanta språk 
enligt en skala där 1 = dåligt, 2 = 
grundläggande, 3 = ganska bra, 4 = 
bra, 5 = utmärkt) 

      

 

Närmast anhörig 1 

Efternamn, Förnamn        

Telefonnummer        

E-postadress       

 
Närmast anhörig 2 

Efternamn, Förnamn        

Telefonnummer        

E-postadress       

 

 

Ankomstdatum  
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Jag ansöker om att få genomföra VFU på följande förskola/skola/fritidshem: 

Skolans (etc.) namn       

Adress inkl. land       
 

Kontaktperson (namn och  
position) 

      

E-postadress       

Telefonnummer       

 
Jag kom i kontakt med förskolan/skolan/fritidshemmet på följande sätt: 
      
 
 
 
 
Motivering för ansökan. Svara på svenska på nedanstående frågor (ca ½-1 sida): 
1. Beskriv din ambition/mål du har med din vistelse i tre punkter. 
2. Hur knyter du an dessa ambitioner/mål till matrisen som beskriver din professionsutveckling?  
3. Varför vill du åka till just denna förskola/skola/fritidshem?  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift  Datum 
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Fylls i av högskolan 

 
Grundläggande kriterier för att få genomföra VFU utomlands: 
Avklarat 60 hp vid avresa inom den nuvarande lärarutbildningen på Södertörns högskola, 
Godkänt betyg i tidigare VFU-kurser/delkurser inom den nuvarande lärarutbildningen på Södertörns högskola, 
Behörig till studier på terminen då önskad utlands-VFU är förlagd. 
 

Beslutsfattare: 
(texta) 

Beslut 
 Beviljas 

 

 Avslås (motiveras i bilaga) 

 

 

_____________________________ 
Underskrift Beslutsfattare 

 
____________ 
 Datum 
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