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Regler för bidrag till studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktik
Anvisningarna nedan gäller för studenter som av Institutionen för konst, kommunikation och lärande är anvisad
VFU-/praktikplats. OBS! För studenter som själva väljer att göra VFU eller praktik på icke anvisad plats/skola
utanför LTU:s partnerområde utgår ingen ersättning.
Huvudprincipen är att den studerande själv står för de extra kostnader som uppstår i samband med VFU eller
praktik. Men för att till en del kompensera de relativa orättvisor som uppstår mellan de studerande på grund av
olika resekostnader m m, betalar institutionen reseersättning och bostadsbidrag enligt följande fr.o.m. kursstart
höstterminen 2011.

Reseersättning/bidrag
- Studenten har rätt att få ersättning för en tur- och returresa till VFU-/praktikorten då VFU anvisas på annan
ort än den studenten bor på . OBS! Ej ersättning för dagliga resor. Resan ska planeras och bokas så att
gällande rabatter kan utnyttjas och ske med billigaste färdsätt samt styrkas med originalkvitto.
- Vid VFU på anvisad ort utanför lokaltrafiksområdet inom dagspendlingsavstånd med tåg eller buss utgår
ersättning med billigaste färdsätt. Resan ska planeras och bokas så att gällande rabatter kan utnyttjas och ske
med billigaste färdsätt samt styrkas med originalkvitto. Enkelbiljetter ersättes ej.
- För resor till anvisad VFU-placering inom partnerområdet, ort-ort, får studenten vid behov låna ett busskort
av LTU. Studenten fyller själv på kortet med de antal resor som krävs. Busskortet, reseräkningsblanketten
samt kvitton inlämnas efter VFU-periodens slut till samordnaren.

- Resa med egen bil ersätts med det skattefria belopp som fastställts i kommunalskattelagen. (För närvarande
1,85 kr per km.) Dock får totala summan inte överstiga beloppet för det billigaste allmänna färdsättet. Vid
resa med egen bil ska också samåkning tillämpas då två eller fler studerande fullgör praktik på samma
ort. Ersättning utgår då till den som tillhandahåller bil.
OBS för att studenten ska kunna erhålla reseersättning för resa med egen bil krävs att blanketten för
bilmedgivande skall var inlämnad innan VFU-/praktikperiodens början samt vara godkänd.
- Om du beviljats resa med egen bil, t ex där annat färdsätt inte finns att tillgå, utgår endast den
skattefria delen. Alla övriga kostnader, såsom reparationer, parkering, eventuella p-böter o s v, får du
själv bekosta.
- För resor inom VFU-/praktikorten utgår ingen ersättning.
- Om den studerande måste pendla mellan två VFU-/praktikorter, kan ersättning för resa med billigaste
allmänna färdsätt, eller om sådant ej finns bilersättning, utgå. Detta gäller i undantagsfall och enbart när
möjligheterna att göra en fullständig VFU/praktik på en ort ej finns. Den studerande skall före VFU/praktikperiodens början ha inhämtat godkännande för att kunna göra anspråk på sådan ersättning.
- Resebidrag utgår alltid för billigaste färdsätt. Enkelbiljetter tillåts inte. Det är studenten själv som

tillser att han/hon kollar upp och köper billigaste färdsätt. Om studenten inte köpt billigaste färdsätt
görs ett avdrag från det pris som studenten betalat så att motsvarande billigaste färdsätt ersätts från
LTU. Ersättningen baseras på Länstrafikens prislista för reslängd, antal kilometer som finns på
Länstrafikens hemsida: http://www.ltnbd.se/priser_och_biljetter/?pageid=8&subpageid=27

Efter avslutad VFU kommer studenten in med Reseräkningen (blanketten ifylld enligt de instruktioner
som finns bifogade med blanketten) samt originalkvitton som styrker utlägg.
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Bostadsbidrag
- Bostadsbidraget uppgår till 250 kronor per vecka eller 1 000 kr per månad. Om hyran är lägre, så ersätts den
faktiska hyreskostnaden. Kostnaden ska styrkas med hyreskontrakt eller kvitto i original. Bostadsbidrag
utbetalas inte då studenten bor kostnadsfritt i t ex föräldrahemmet eller ej kan styrka utgift med kvitto.

Ansökningsblankett för reseersättning och bostadsbidrag
Blanketten med originalkvitton ska lämnas till VFUhandläggaren/praktiksamordnaren direkt efter kursens slut,
dock senast vid terminens slut. Därefter upphör rätten till ersättningen. Blanketten finns på hemsidan under
nedanstående länk: http://www.ltu.se/edu/studentwebben/Examination-Tentamen-VFUPraktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU-Praktik/Lararutbildningen/Blanketter

VFU-/praktiksamordnare
Central VFU-samordnare, Luleå:
Inriktning musik, Piteå
Inriktning dans, Piteå
Inriktning klassisk kandidat, Piteå
Inriktning Jazz-kandidat, Piteå
Inriktning Rock-kandidat, Piteå
Inriktning studiomusiker (kandidat), Piteå
Ljudteknik, Piteå
Prod. metodik-verksamhetsförlagd, Piteå
Film- och TV scenografi/attributmakeri

kristina.back@ltu.se
maria.juuso@ltu.se
karolina.fallman@ltu.se

synnove.dellqvist@ltu.se
arne.hagstrom@ltu.se
anna.wedin@ltu.se
Robert.svensson@ltu.se
erik.nordstrom@ltu.se
krister.efverstrom@ltu.se
Kai.Nedergard@ltu.se

D301
0920 - 49 15 31
D119
0911 - 727 14
K115
0911 - 727 53
E 1070
911-726 78
J 120
0911-726 67
J103
0911-726 65
Acusticum 10911-726 61
G164
0911 – 726 28
L220
0911 – 727 23
Skellefteå 0910 – 585319

