
  Ansökan om VFU för läsåret 2023-2024 
 

  

 

Hej! Vad roligt att du vill göra din vfu-period hos oss på Svenska skolan i Nairobi. Innan du 
påbörjar att fylla i ansökan kan det vara bra att läsa igenom följande text.  
 
På Svenska skolan i Nairobi undervisar vi precis som i Sverige - efter svensk läroplan och 
kursplan. Våra elever pratar svenska och vi har åldersintegrerade klasser i grundskolan (0-1, 2-3, 
4-6, 7-9). På gymnasiet finns programmen Samhäll, Natur och Ekonomi. Förskolan består av en 
avdelning, 1-5 år, men verksamheten bedrivs även åldersuppdelat. Vi tar bara emot VFU-
studenter som genomfört minst en vfu-period tidigare.  
 
Nairobis säkerhetsläge ser lite annorlunda ut än i en svensk storstad. Ta gärna del av UD’s 
rekommendationer och fundera på hur du som person skulle ställa dig till situationen. Av 
samma anledning är man inte så mycket ute och rör sig på kvällarna, vilket gör att dessa kan bli 
ganska långa och ensamma om man kommer på praktik själv. En del av denna fritid bör ägnas 
åt förberedelser och studier, praktiken motsvarar en vanlig 40 timmarsvecka. Övrig fritid tar 
man själv ansvar för.  
 
Mer info hittar du på www.ssn.or.ke 
 
Sista ansökningsdag för VFU under läsåret 23-24 är den 31 december, 2022 . 

___________________________________________________________ 
 

Vänligen fyll i följande uppgifter: 
 

Person- och kontaktuppgifter: 

 
Namn:   Klicka här för att ange text. 
Pers nr (6 siffror):   Klicka här för att ange text. 
Telefon:   Klicka här för att ange text. 
Email:    Klicka här för att ange text. 
Lärosäte:    Klicka här för att ange text. 
Termin i lärar-   Klicka här för att ange text. 
utbildningen 
(då ev. praktik infaller) 
Behörighet jag beräknas ha när jag är färdigutbildad: Klicka här för att ange text. 
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Ansökan gäller:  

☐ höstterminen 2022 

☐ vårterminen 2023 
Specificera vilka veckor: Klicka här för att ange text. 

 
Ansökan gäller:  

☐ förskolan 

☐ grundskolan  
Specificera årskurser: Klicka här för att ange text. 

 

☐ gymnasieskolan 

Specificera ämnen: Klicka här för att ange text. 
Kontaktuppgifter till ansvarig handledare/administratör på ditt lärosäte:  
Namn: Klicka här för att ange text. 
Email: Klicka här för att ange text. 
Telefon: Klicka här för att ange text. 

 
Hälsodeklaration 

 
Har du idag, eller någonsin tidigare haft något av följande? 
 
(Om ja, beskriv närmare i rutan under) 

Allergier Mag-och tarmbesvär 

Astma/andningsproblem Återkommande infektioner 

Synproblem/Ögonsjukdom Njur- och urinvägsproblem 

Hörselproblem Reumatisk sjukdom 



  Ansökan om VFU för läsåret 2023-2024 
 

  

 

Diabetes Hjärt- kärlsjukdom/Rytmstörningar 

Epilepsi/Krampanfall Rygg- och ledbesvär 

Hudsjukdom Högt/lågt blodtryck 

Migrän/Ofta huvudvärk Självskadebeteende 

Dyslexi/Behov av studiestöd 
 Varit i kontakt med BUP, psykolog eller 

kurator 

ADHD/Koncentrationsproblem Anorexi/Andra ätstörningar 

Social problematik Depression/Ångest 

Sömnstörningar Missbruksproblematik 

  

 

 
 

Beskrivning av ovan ikryssad ruta/-or 
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Övrig information samt diagnos(er): 

 

Har du idag, eller någonsin tidigare: 

Vårdats på sjukhus Frakturer 

Blivit opererad Fysiska/psykiska restriktioner 

Pågående medicinering  

Beskrivning av ovan ikryssad ruta(-or): 
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Skicka följande dokument som bilagor till vfu@ssn.or.ke 

- Ansökan om VFU för läsåret 2022-2023(denna blankett)  

- Registerutdrag från polisen  

- Kursbeskrivning 

- Tidigare omdöme från handledare inom skola 

- Personligt brev (Berätta gärna om dina erfarenheter av andra kulturer, dig i rollen som lärare, 

dig som privatperson, hur du känner inför att bo och leva i Nairobi.) 

Besked om praktik lämnas senast 15 februari 2023 

mailto:vfu@ssn.or.ke

