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Regler för resebidrag till studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och 
praktik 
Anvisningarna nedan gäller för student som av Institutionen för konst, kommunikation och lärande är anvisad 
VFU-/praktikplats utanför lokaltrafikområde. 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 enligt följande fr.o.m. kursstart höstterminen 2017. 

 

Resebidrag 
 
- Vid VFU på anvisad ort till vilken avståndet från den ort som studenten är skriven på överstiger 30 kilometer 
och där orten ligger utgår resebidrag enligt nedanstående schablon: 
 
Antal VFU-veckor: Resebidragets summa: 
5 veckors VFU-kurs 1250 kronor 
10-veckors VFU-kurs 2500 kronor 
 
   
- Resebidraget är ett engångsbelopp per VFU-period då avståndet mellan studentens hemort och VFU-
placeringsort överstiger 30 kilometer. 
 
-Resor inom *lokaltrafikområde berättigar ej till reseersättning. 
 
-Resebidragets storlek är detsamma oavsett det färdmedel som studenten väljer att ta. 
 
- Det är studenten själv som ansöker om resebidrag, på avsedd blankett. 
 
- För resor inom VFU-/praktikorten utgår ingen ersättning.  
 
 
*För VFU som uppfyller ovan kriterier, men där antalet VFU-veckor är annat än 5 eller 10 kan resebidrag utgå 
med 250 kronor per vecka. 
 

Efter avslutad VFU inlämnar studenten blanketten ifylld enligt de instruktioner som finns bifogade med 
blanketten. 

 
 
Ansökningsblankett för resebidrag 
Blanketten ska lämnas till VFU- handläggaren/praktiksamordnaren direkt efter kursens slut, dock senast vid 
terminens slut. Därefter upphör rätten till ersättningen. Blanketten finns på hemsidan under nedanstående länk: 
https://www.ltu.se/ltu/For-skola/Lararutbildningen/Blanketter 

https://www.ltu.se/ltu/For-skola/Lararutbildningen/Blanketter
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VFU-/praktiksamordnare 
Inriktning förskola, Grundskola och ämneslärare alexandra.lund.cipolla@ltu.se 
Inriktning KPU,   eva.kitok@ltu.se  
Inriktning musik,   mona.sandstrom@ltu.se 
Inriktning dans,   jenny.ohlund@ltu.se   
 
 
 
 
 
 
    
* En resa inom ett lokaltrafikområde kan överskrida 30 kilometer utan att berättiga till resebidrag. Exempel på 
lokaltrafik är LLT och Stockholms lokaltrafik (SL). 
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