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För extra kostnader som en student får i samband med placering i verksamhetsförlagd utbildning kan
viss ersättning utgå. Bidrag utbetalas under förutsättning att ansvarig avdelning inom Hälsohögskolan
anvisat/godkänt utbildningsplatsen. Ersättning från Hälsohögskolan utgår aldrig vid
verksamhetsförlagda studier inom Jönköpings län eller hemorten.
Alla resor beräknas utgå från studieorten, dvs, Jönköping. Reseersättning gäller för resa med billigaste
färdsätt med allmänna kommunikationer. Saknas det allmänna kommunikationer till praktikplatsen
tillåts bil och i möjligaste mån samåkning.
Redovisning gör efter varje termin. Blanketten inlämnas senast en månad efter avslutad termin.
Blanketten ska undertecknas samt lämnas till kursansvarig för attest. Kursansvarig vidarebefordrar
därefter blanketten till personaladministratören.
Vid Hälsohögskolan i Jönköping gäller ett högkostnadsskydd för den enskilde studenten. Detta
innebär att kostnader över 1.100 kr per termin för rese- och boendekostnader utanför Region
Jönköpings län ersätts. Resor ersätts med högst 1.500 kr och bostad ersätts med högst 1.000 kronor
per termin.
Endast faktiska kostnader kan åberopas och måste styrkas med originalkvitton.
Vid studiebesök, fältstudiedagar eller liknande utgår ingen ersättning.
Om en student på egen begäran fullgör verksamhetsförlagd utbildning på annan ort än vad högskolan
planerat utgår inte reseersättning eller boendeersättning, även om de verksamhetsförlagda studierna
får tillgodoräknas i studentens utbildning inom Hälsohögskolan.
Vid oförutsedda utbildningssituationer kan undantagsvis andra regler än ovan angivna tillämpas, vilka
situationer beslutas av respektive avdelningschef.
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Ersättning i samband med verksamhetsförlagd utbildning
Kostnaderna måste styrkas med originalkvitton

Namn

Personnummer

Postadress		

				 Postnummer & Ort

Bankgiro/Bankkonto inkl. clearingnr

Bank

Kurs

VFU Period

VFU Ort

Antal VFU dagar

Resor/Bostad
Datum

Färdväg

Färdsätt

Antal
resor

Kostnad
Egen bil
(tåg/buss) antal km
ToR

Totalt antal Logi (kvitto
km x 1.80 krävs)

Summa

Summa

Datum och studentens underskrift

Avdelningens noteringar
Bostadskostnader totalt
Resekostnader totalt

Ersättning (maxbelopp 1000 kr)
Avgår

Total kostnad

1100 kr

Avgår

Återstår

VFU Ansvarig
Objekt

Enhet

Ersättning (maxbelopp 1500 kr)

Summa

Maxbidrag

Summa

