
 
 

 

 

Sport Management Termin 3/4  

VFU Period 2 och 3 
 

                               Att söka VFU plats 
 
 
Verksamhetsförlagd utbildning period 2 och 3 görs, från vecka 45 HT22 till vecka 23 VT23, inom samma 
idrottsverksamhet. Cirka 120 timmar per termin.  
Du kommer, som tidigare att själv ansvara för att söka och prioritera VFU-plats på VFU-torget via 
institutionens hemsida på adress: www.oru.se/hv/vfu  
På VFU-torget kan du ta del av information samt presentationer som lagts ut av idrottsverksamheter och 
organisationer. VFU-torget är ett webbaserat system för tilldelning av VFU platser.  
 

Sökperiod 
Under perioden 19-20 oktober kommer VFU-torget att vara öppet för sökning.  
När du loggat in kommer du till ”Välj aktuell kurs med VFU”, välj SMP T3/T4.  
Via länken ”Visa VFU platser för min kurs” kommer du till de verksamheter som erbjuder platser  
som du ska prioritera. 
 
Observera att du som kontaktat kursansvarig om egen VFU-plats INTE ska söka plats i systemet ovan. 
 
Efter sökperiodens slut fördelas VFU-platserna av en programfunktion, som slumpvis plockar ut ett namn i 
taget. Om du endast väljer en eller ett par VFU-platser som du finner särskilt attraktiva är det stor risk att du 
saknar plats efter platsfördelningen. Då tilldelas du någon av de kvarvarande platserna. Du får en e-post när 
VFU-platserna är fördelade och publicerade på VFU-torget, detta sker i slutet av vecka 42 och du kan då logga 
in i din studentprofil och se vilken placering du har fått. 

 
VFU handläggningen 
VFU-torget administreras av VFU handläggningen. Kontakta oss om du har frågor som du inte finner 
svar på. 

 
Viktiga datum 

 

Ann-Charlotte Hillberg 
VFU-samordnare 
Institutionen för hälsovetenskaper HV  
vfu.hv@oru.se 

19 oktober (kl 09.00): VFU-torget öppnar och du kan börja söka och prioritera VFU-platserna. 

20 oktober (kl 24.00): VFU-torget stänger och inga ytterligare val eller ändringar av val kan göras. 

Vecka 42: Du får en e-post när platsfördelningen är klar och du kan logga in och se vilken VFU-placering 
du har fått. 
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