
Viktiga datum inför vfu-kursen S0087H ht 2021 
 

För Region Norrbotten och kommuner i Norrbotten, Region Jämtland-Härjedalen samt Region 
Västernorrland gäller att VFU-administratör Gunilla Hedman avropar platser. Dessa avtalsplatser kommer att 
meddelas efter den 6 maj till kursansvarig lärare Jenny Jäger som lägger ut dem på Canvas inför fördelningen. 
Jag vill redan nu förbereda er på att vi fortfarande befinner oss i en pandemi vilket kan komma att påverka 
dessa datum och jag återkommer med nya i fall att dessa måste revideras. Stoppdatum för förfrågan, ansökan 
och förkunskapskrav ligger dock fast oavsett 

15 mars Sista dag för att fylla i formulär ”Förfrågan via VFU-administratör för VFU ht 2021”. 
Detta gäller om du vill söka plats inom följande Regioner; -Gävleborg, Halland, Skåne, 
Värmland, -Västmanland- och Västra Götaland. Detta gäller inte om du vill söka plats 
inom kommunal verksamhet och privat verksamhet inom dessa regioner. 

1 april Sista dag att via hemsidan till studievägledningen anmälan om återgång till studier efter 
studieuppehåll  

 
15 april Sista dag att via Antagningen söka till kursen S0087H Fysioterapi: Grundläggande kliniska     
 kunskaper I, ht 2021, lp 1 
 
15 april Sista dag för att ansöka om förtur 

17 maj VFU-platserna i regioner och kommuner som LTU har avtal med dvs de så kallade 
avtalsplatserna fördelas enligt turordningen. De studenter som väntar på en plats där VFU 
administratör gjort förfrågan samt de studenter som själva sökt platser utanför de förbjudna 
regionerna och som vid detta datum ännu inte fått ett besked om de erhållit en plats eller ej väljer 
en avtalsplats vid denna fördelning. Denna kan sedermera avsägas (senast den 25/5) och dessa 
platser tillfaller då, enligt turordningslistan, de studenter som önskar byta sina platser. De som är 
intresserade av byten antecknar detta på en lista som kommer att upprättas vid fördelningstillfället 

 
18 maj Sista dag för att anmäla önskemål om byte av vfu-plats för dig som inte är nöjd med din 

placering. 

18 maj Sista dag att bestämma dig för en vfu-plats i Region Jämtland-Härjedalen och Region 
Västernorrland. Efter det släpper vi platserna till Umeå universitet 

25 maj Senast detta datum klockan 12.00 kan du lämna besked om vfu-plats som du sökt 
själv har blivit beviljad. Detta är även sista dag för att få besked om en plats som sökts 
via VFU- administratör. Du som gjort en förfrågan via VFU-administratören och fått ett 
positivt besked om denna plats MÅSTE ta den. 

 
26 el. 27 maj  Utifrån schematillgång bokar jag in er för en sista genomgång av platser samt kursintroduktion.
 Här sker den sista omfördelningen och därefter skickar vi ut information till verksamheterna.  

De studenter  som av VFU-administratör, eller de som efter egen förfrågan, fått ett positivt 
besked och därmed den plats de sökt kan nu lämna sin avtalsplats åt eventuellt intresserade. Det är 
dessa platser som kan omfördelas och detta kommer att ske i enighet med turordningslistan för 
båda perioderna. 
 

5 juni Sista dag för inlämning av restuppuppgifter från tidigare kurser. Sista dag för 
omtentamen av kurser som inte är godkända.  

För ytterligare samt fördjupad information; Läs mer på websidan https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-
och-VFU/Vardutbildningar/Fysioterapeut/Fysioterapeut-S0087H-VFU-kurs-1.161412 

Hör gärna av dig om frågor uppstår.   Hälsningar Jenny Jäger, Kursansvarig S0087H  jenny.jager@ltu.se   
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