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Program

- Information - VFU i utlandet: 

VFU-koordinator: Mats Bratteby

Int. Koordinator, EDU:  Ellen Matlok-Ziemann 

- Frågor och erfarenhetsutbyte



Varför erbjuder UU VFU utomlands ?

Syfte med VFU utomlands:

- få internationella perspektiv på förskole- och 
skolverksamhet

- utvecklas såväl på ett yrkesmässigt som på ett 
personligt plan genom att möta andra kulturer, 
samhällen och språk



VFU i utlandet 
Lärarprogrammen – Uppsala universitet
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Utresande studenter HT 22: 19 st.

• Förskollärarprogrammet 3

• Grundlärarprogrammet F-3 10

• Grundlärarprogrammet 4-6 2

• Ämneslärarprogram + KPU 4



Vissa skolor i utlandet prioriterar 
studenter från Uppsala

• Palma, Marbella, Teneriffa, Lissabon, Berlin 
Aldalthing (Island), Concordia (Vietnam), 
Angers (Frankrike), Mariehamn

• För andra skolor är det hård konkurrens med 
ALLA andra lärarutbildningar i Sverige ex. 
Nairobi, Europaskolor, m.fl.



Ingen platsgaranti

• Uppsala universitet konkurrerar med andra 
lärosäten



Information om utlands-VFU
http://edu.uu.se/utbildning/utlandsstudier/VFUutomlands

http://edu.uu.se/utbildning/utlandsstudier/VFUutomlands


VFU utomlands på 3 olika sätt 

• Ansökningar om VFU i utlandet ökar nu igen, ”efter pandemin”

1. Svenska/skandinaviska skolor utomlands
Mats B handlägger. DBU används.
VFU-information m.m. på svenska
Ansökan via webb-formulär (15 sept)

2. Nationella eller internationella skolor utomlands
Mats B och Ellen MZ handlägger. DBU används inte.
VFU-information på engelska. Omdömesblankett från DBU översätts till engelska
Ansökan via webb-formulär (15 sept)

3. Via utbyten/kontakter med EDU:s partneruniversitet eller Nordplus
Ellen MZ handlägger partneruniversitet. Katarina Gahne handlägger Nordplus. DBU används inte.
VFU information och bedömning ansvarar studierektorer och Ellen MZ/Katarina G för

Ansökan sker till Ellen Matlok-Ziemann ellen.matlok-ziemann@edu.uu.se (partneruniversitet) eller
Katarina Gahne katarina.gahne@edu.uu.se (Nordplus)
enligt anvisningar som de mejlar ut information om eller som läggs ut på Studiums programsidor under 
HT-22.

mailto:ellen.matlok-ziemann@edu.uu.se
mailto:katarina.gahne@edu.uu.se


Vilken VFU-kurs passar bäst utomlands?



Vilken VFU-kurs passar bäst utomlands?



Vilken VFU-kurs passar bäst utomlands?

• VFU II för GRL och ÄLP

• VFU III för FSK och KPU

• VFU II för K-KPU

Det finns vissa möjligheter för GRL, VFU III och 
FSK, VFU II

• Aldrig VFU I 



Webbansökan före  15 sept inför VT 23

1. Webb-ansökningsformulär – finns på webbsidan för 
VFU i utlandet

2. Personligt brev- vem är jag, varför utlands-VFU, vad 
hoppas jag lära mig?

3. Betyg eller omdöme behöver inte bifogas. Det 
hämtar vi i våra system

Du representerar Uppsala universitet !



Ansökan

• Granskas/beslut av VFU-enheten + sektion Lära

• Du får en anvisad förskola/skola att gå vidare med 
eller avslag/komplettering

• Om du har ”rest”/underkänt betyg kommer 
ansökan ej beviljas så länge rest-tentan kvarstår.

• Kontakt med anvisad utlandsskola tas antingen av 
studenten själv eller Mats B/Ellen MZ



Studentrum rum på 

EEBA -

Bryssel/Waterloo

• Utlandsskolans kontakter

• Airbnb

• Studentkontakter

Boende – fixar du själv 



Ekonomi

• Resebidrag på 5000 – 6000 Skr från fakulteten.

• Erasmus praktik, vid minst 2 månaders 
vistelse/praktik utomlands, 6000-6500 
Skr/månad.

• Resestipendier (Studentnation, studentkår etc.)

• Merkostnadslån från CSN



Skollov

• Många utlandsskolor har andra lovtider

• Det ska inte hindra VFU i utlandet, men ibland 
krävs anpassning (förlängd VFU)

• Stäm av med VFU-kursledare hur tiden under 
lovet ska utnyttjas.



Kom ihåg att ta med!

1. UD Resklar

2. Sjukförsäkringskort

3. Utdrag från

belastningsregistret



Riktlinjer för examination

• Kravet från institutionens sida är att det går 
att föra ett tre-partssamtal (student-
handledare-vfu-kursledare) över Skype/Zoom 
eller motsvarande

• En autentisk undervisningssituation som 
filmats = utgångspunkt för samtalet. 



Riktlinjer för examination

• Om inte filmning kan accepteras/fixas måste 
lärarstudenten vara beredd att hålla en lektion 
som kan observeras här hemma i Uppsala 
efter VFU:n. 

• Viktigt att lärarstudenten har kontakt med 
examinator/kursledare före avfärd till VFU i 
utlandet.



Vanliga frågor

• Vilken utlandsskola är det störst chans att få? 
Mycket svårt att svara på. De som prioriterar UU = större 
chans

• Vilka är det som ej blir beviljade till utlands-VFU?
Underkänt betyg/När UU anser att VFU i Sverige är bättre

• Behöver jag skriva motiveringar till alla 3 VFU-skolorna 
i ansökan? 

Nej, det räcker med förstahandsvalet.

• När får jag besked? Ett första besked från UU under 
slutet av september


