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Rutin avseende ansökan om specifik ort i verksamhetsförlagd 

utbildning vid förskollärare- och lärarutbildningarna vid Mälardalens 

Universitet 

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs i samverkan med verksamheter i 
regionerna Södermanland och Västmanland och kan vara förlagda till annan ort än 
studieorten. Rekrytering och fördelning av VFU-platser kan endast göras av akademin i 
samråd med avtalsparterna.  

Studenter kan i mån av plats beviljas placering på specifik ort (där avtal finns) om det finns 
skäl som betydligt försvårar resor.  

Följande skäl beaktas: 

1. Förälder/Vårdnadshavare till barn under 1 år1 

2. Ensamstående vårdnadshavare till barn i behov av vård eller omsorg vilket 

kräver närvaro på viss ort eller försvårar resor2 

3. Medicinska skäl hos student/barn vilket kräver närvaro på viss ort eller 

försvårar resor3  

 

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

skäl föreligger.  

4. Har studenten fått VFU-placering på ort som ej är hemort kan studenten 

ansöka om byte av ort. Detta under förutsättning att orten som studenten 

önskar bli placerad på har avtal med MDU och orten är avståndsmässigt 

närmare bostadsorten än den ort där studenten fått sin placering. 

 

Ansökan avseende specifik ort för VFU görs av student genom akademispecifik 

ansökningsblankett. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall. När 

universitetet inte kan tillgodose alla ansökningar med önskemål om specifik ort, 

utifrån ovanstående kriterier, behöver en prioritering göras. Ansvarig handläggare gör 

då en bedömning av varje enskild ansökan och ser till studentens behov. Med stöd i 

diskrimineringslagen bör handläggaren prioritera de studenter som är föräldrar samt 

de som har medicinska skäl som kan ses som en funktionsnedsättning. 

 
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 punkt 1-3 

och som ej kunnat förutses vid programstart.  

 

 
1 Intyg från Skatteverket krävs.  
2 Vård- eller omsorgsbehovet behöver kunna styrkas med intyg från exempelvis Skatteverket, 

Försäkringskassan, läkarintyg och/eller barnomsorgen beroende på vilka skäl som åberopas. Att 

studenten har enskild vårdnad ska också intygas. 

3 Aktuellt läkarintyg eller intyg från samordnare för studenter med funktionsnedsättningar krävs.  
  

. 
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Om flera studenter beviljats byte och det bara finns en plats ledig tillämpas i första 

hand turordning:  

I första hand erbjuds studenter med skäl enligt ovan (punkt 1-3). Skulle antalet 

ansökningar överstiga antalet platser tillämpas lottning.  

I andra hand erbjuds studenter som önskar byta till sin hemkommun enligt ovan (punkt 

4). Skulle antalet ansökningar överstiga antalet platser tillämpas lottning. 

Observera att ansökan om byte endast beviljas under förutsättning att det finns en 

ledig plats i önskad ort och att det är en ort där MDU har avtal.   

 

 

Om ansökan beviljas vad händer då?  

VFU-handläggare meddelar vilken ÖS/ÖFS som studenten får byta till.  

När studenten får information om ny ÖS/ÖFS ska studenten 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 i eller i den 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@mdu.se.   

 


