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Blankett för ansökan om placering på specifik ort, samt byte av placeringsort 
Läs först igenom de riktlinjer, för ansökan om placering på specifik ort, samt byte av placeringsort, 

som finns i VFU-portalen.  

Ansökan behandlas inte om den är felaktigt ifylld, om intyg som ska bifogas saknas, eller om ansökan 

inkommer för sent. 

För ansökan om byte till våren ska ansökan vara MDU tillhanda:  

• För studenter på Förskollärarprogrammet som går termin 1, ska ansökan om 

specifik ort, inkomma till UKK senast 20 september på hösten och 20 februari på 

våren.  

• För övriga studenter ska ansökan om specifik ort, förutom i plötsligt uppkomna 

situationer, ska inkomma till UKK senast 30 oktober på hösten och 30 april på våren för 

nästkommande termin. Plötsligt uppkommen situation avser alternativt A (nedan) och 

som ej kunnat förutses vid programstart.  

 

Kryssa för vad som är giltigt för dig: 

A Om särskilda skäl som betydligt försvårar resor föreligger, (kom ihåg att bifoga intyg 

enligt de riktlinjer som finns) 

 

 Ensamstående vårdnadshavare till barn under 1 år. 

 

 Ensamstående vårdnadshavare till barn i behov av vård eller omsorg vilket kräver närvaro    

på viss ort eller försvårar resor. 

 

 Medicinska skäl hos student/barn vilket kräver närvaro på viss ort eller försvårar     resor 

 

B)  Om VFU-placering är inom avtalsort men ej inom hemort: 

 

 Ja 

 

Fyll sedan i uppgifterna nedan: 

• Önskemål om ny placeringsort 

• Övningsförskola/övningsskola du inte kan vara placerad på (t ex arbete, familjerelationer) 

• Nästa VFU (t ex VFU 2 hösten 2023) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Ansökan om byte av fält/övningsskola skickas till:  

Mälardalens universitet/UKK  

VFU-handläggare  

Box 325  

631 05 Eskilstuna  

E-post: vfu.lararutbildning@mdu.se Tel: 

016-15 34 64 

Ort och datum:   

Namn: __________________________________________________________  

Födelsedata:  _________________________________    Telefon: ___________  

Student e-post: ____________________________________________________  

Antagen till: _________________________________ - programmet  ht/vt ______  

Namnunderskrift: __________________________________________________  

Beslut:  

Du kommer i mån av plats och tillgång erbjudas plats på den ort som universitetet vid 

beslutstillfället har avtal med.   

 

Du kommer inte att erbjudas ny övningsförskola/övningsskola enligt dina önskemål 

 

Kommentar till beslut  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ _______________________________

Ort och datum:  

 

__________________________________________________________  

Ansvarig för VFU inom UKK  

 

Detta beslut går inte att överklaga 
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