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Förtydligande av riktlinjer för ansökan om byte av 
övningsförskola/övningsskola gällande lärarutbildningen vid Mälardalens 
högskola   

Hur gör jag om jag önskar byta övningsförskola/övningsskola? 

Läs igenom rutinen för byte av övningsförskola/övningsskola. Fyll i blanketten “ansökan om 
byte av övningsförskola/övningsskola”.  Skicka in blanketten senast sex veckor före 
kursstart för en VFU-kurs. Kom ihåg att det är studentens skyldighet att meddela om det 
finns förskolor/skolor i önskad kommun där studenten inte kan vara placerad pga nära 
relationer till personalen.  Beslut skickas till studenten per mail. Beslutet går inte att 
överklaga. 

När beviljas ansökan om byte? 

A) Om särskilda skäl som betydligt försvårar resor föreligger:
1. Ensamstående vårdnadshavare till barn under 1 år.
2. Ensamstående vårdnadshavare till barn i behov av vård eller omsorg vilket 
kräver närvaro på viss ort eller försvårar resor.
3. Medicinska skäl hos student/barn vilket kräver närvaro på viss ort eller 
försvårar resor.

I samtliga fall ovan ska studenten bifoga ett intyg som styrker att särskilda skäl föreligger. 

B) Om VFU-placering är inom avtalskommun men ej inom hemkommun:
Om student fått plats i en kommun som inte är bostadsort eller i en 
kommun som är längre från hemorten än önskad kommun.  

Om flera studenter beviljats byte och det bara finns en plats ledig tillämpas turordning: 

I första hand erbjuds studenter med särskilda skäl enligt ovan (punkt A 1-4).  
I andra hand erbjuds studenter som önskar byta till sin hemkommun enligt ovan (punkt B, 
datum för inkommen ansökan tillämpas om det är fler studenter som söker samma plats). 

Observera att ansökan om byte endast beviljas under förutsättning att det finns en ledig 
plats i önskad kommun och att det är en kommun där MDH har avtal.  
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Om min ansökan beviljas vad händer då? 

VFU-handläggare meddelar vilken ÖS/ÖFS som studenten får byta till. Om det inte finns 
någon ledig plats vid tidpunkten för ansökan kan ansökan ligga kvar till nästa termin 
och VFU-handläggare ser då över hur läget ser ut igen.  
När studenten får information om ny ÖS/ÖFS uppmanas hen att ta kontakt med 
kontaktpersonen för info om handledare mm. Studenten ska också kontakta sin "gamla" 
ÖS/ÖFS för att "tacka för sig".  

När beviljas inte ansökan om byte? 

Om studenten har en plats i den kommun där hen är bosatt eller i en kommun som ligger 
närmast bostadsorten.  
Om en konflikt/osämja uppstår på övningsskolan/övningsförskolan. Att lösa konflikter är ett 
led i utbildningen. 

Studenter kan inte byta plats med varandra utan alla studenter måste ansöka om byte enligt 
ovan. Alla byten hanteras enligt rutin av VFU-handläggare.

Har du frågor angående ansökan om byte av övningsskola/övningsförskola, maila 
vru.lararutbildning@mdh.se.  
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