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Riktlinjer för ersättning av kostnader i samband med VFU-besök 
utanför universitetets avtalsområde 

Dessa riktlinjer är beslutade av föreståndaren för Lärarhögskolan och gäller från dagens datum 
och tillsvidare under förutsättning att medel för kostnaderna avsatts i Lärarhögskolans budget. 

Bakgrund 
För att säkerställa kvaliteten på Lärarhögskolans program ska alla studerande där 
verksamhetsförlagd utbildning eller praktik (samlad förkortning VFU) ingår i normalfallet få besök 
av en universitetslärare på sitt praktikställe. Vissa av Lärarhögskolans utbildningar har studenter 
som gör sin VFU utanför Umeå universitets avtalsområde för VFU-placeringar, vilket medför 
längre resor för lärare som genomför VFU-besöken.1  

Dessa riktlinjer syftar till att klargöra vilka kostnader Lärarhögskolan ersätter i samband med 
fysiska VFU-besök utanför avtalsområdet samt rutiner för resebokningar och upprättande av 
reseräkningar relaterade till VFU-besöket. 

VFU-besök som omfattas av riktlinjerna 
Riktlinjerna omfattar fysiska VFU-besök som sker utanför universitetets avtalsområde 
(Västerbottens län plus Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner samt för Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet även Sundsvalls kommun) inom: 

- Utbildningar (inklusive VAL) som går på distans och där den studerande ska ha möjlighet 
att göra sin VFU nära hemorten 

- Övriga av Lärarhögskolans utbildningar där student i normalfallet ska göra sin VFU inom 
avtalsområdet, men där enskild student efter särskild överenskommelse mellan 
kursansvarig institution, praktikställets huvudman samt Lärarhögskolan fått en VFU-
placering på annan ort utanför området 

Kostnader som ersätts av Lärarhögskolan 
Vid fysiska VFU-besök på ovan nämnda utbildningar ersätts kursansvarig institution för 
merkostnader för resa, logi och traktamente för ett VFU-besök per student per kurs på 6 hp eller 
mer. 

I särskilda fall och efter överenskommelse med ansvarig utbildningsledare för programmet kan 
ytterligare ett VFU-besök bekostas av Lärarhögskolan för samma student på samma kurs.  

Tid för VFU-besök i universitetslärares bemanningsplan bekostas av kursansvarig institution 
enligt egna upprättade riktlinjer. Resorna bör koordineras på ett kostnadseffektivt sätt. 

I stället för att en lärare från Umeå universitet genomför VFU-besöket kan med fördel 
kursansvarig institution anlita en lärare från ett annat lärosäte nära den studerandes VFU-
placering. I de fallen bekostas resor och traktamente av kursansvarig institution. 

                                                                 
11 VFU-avtalet omfattar i nuläget inte Studie- och yrkesvägledarprogrammet, men av praktiska skäl används 
samma avgränsning även för detta program. 
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Rutiner för resebokningar och upprättande av reseräkning 
Vid bokning av resa och logi ska referensnummer 6000 anges (Lärarhögskolan). 

Vid upprättande av reseräkning i PASS för traktamente och eventuella utlägg i samband med resa 
ska referensnummer 6000 anges. Ladda även upp agenda/reseplanering med information om 
besöket. 

I underlagen ska framgå vad resa och reseräkning avser, inklusive kurskod, program, studentnamn 
samt besöksort.   
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