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Checklista för studenter: Hemmissionering IRL 22/23 

Hemmissionering IRL innebär att du som är student håller en presentation på plats på den gymnasieskola 
som du har studerat på (eller annan gymnasieskola) och berättar om dina studier på Tekniska 
högskolan vid Linköpings universitet. 

I den här checklistan har vi samlat viktiga detaljer som du som ska genomföra en hemmissionering IRL 
behöver ha koll på. 

Utförligare info om hemmissionering 22-23 hittar du på vår hemsida: 
www.lith.liu.se/samverkan/hemmissionering 

Om hemmissionering IRL: 

• Hemmissionering IRL sker under läsåret 22/23 från och med 1 november – till och med 19 maj.

• Du håller din presentation på plats på din gamla gymnasieskola - eller en annan gymnasieskola. Din 
presentation ska ges för en större grupp elever i ett klassrum/aula eller liknande för att det ska räknas 
som en hemmissionering. Du ansvarar själv för att ta dig t/r till skolan.

• Du får ett arvode på 500 kr (innan skatt) för en genomförd hemmissionering IRL i Östergötlands län.
Du får ett arvode på 800 kr (innan skatt) för en genomförd hemmissionering i resten av landet.
Om du genomför fler än en presentation på skolan så ökar ditt arvode med 150 kr för varje extra 
presentation oavsett om du hemmissionerar IRL. Tänk dock på att samtliga presentationer ska hållas för 
en större grupp elever t ex i ett klassrum/aula för att räknas som en godkänd extra presentation. De extra 
presentationerna ska även vara anmälda till den som är hemmissioneringsansvarig på din sektion och 
godkända av projektet innan du genomför dem.

Om skolan som du ska besöka ligger långt bort så kanske du hellre vill ha reseersättning än arvode som 
tack för att du hemmissionerar? Det går bra! Du kan få reseersättning upp till max 2000 kr. Du bokar din 
resa själv och reser med buss och tåg, reseersättning betalas ej ut för bilresa. När du har genomfört din 
hemmissionering skickar du in digital kopia av samtliga biljetter samt en ifylld reseersättningsblankett. 
Om skolan som du ska hemmissionera på ligger riktigt långt bort så att resa med tåg/buss tar för mycket 
tid i anspråk så kan du i vissa fall få reseersättning för resa med flyg beviljad, detta ansöker du i så fall om 
via hemhem@liu.se innan du bokar din resa.

• Maximalt två studenter kan genomföra en hemmissionering IRL tillsammans. Båda får arvode eller 
reseersättning!

• Hemmissionering genomförs i första hand hos åk 3 på gymnasieprogrammen NV, TE eller SP med NV-
inriktning. De flesta som hemmissionerar gör det fram till och med 17 april (sista ansökningsdag i vår för 
våra program). De som genomför en hemmissionering mellan 18 april - 19 maj besöker endast åk 2.

• Din sektion har tagit fram ett bildspel som du kan använda dig av vid besöket. Det finns även material att 
förbereda sig med och tex. en film om LiU som du också kan använda under hemmissioneringen på 
hemmissioneringens hemsida www.lith.liu.se/samverkan/hemmissionering

• ...men berätta även DIN egen historia, om dina upplevelser och erfarenheter som student!

http://www.lith.liu.se/samverkan/hemmissionering
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• Utbildningskatalogen och utbildningswebben är bra hjälpmedel för att få en överblick innan du ska 
hålla din presentation. Du behöver inte kunna mer om utbildningarna än så. Många frågor handlar 
inte alltid om utbildningarna utan om hur det är att vara student vid LiU. Alla har sin unika erfarenhet 
och det är den vi vill att du förmedlar!

• OCH - du kan hemmissionera på mer än en gymnasieskola! Om du är en fena på att presentera och 
känner att du gärna vill hemmissionera flera gånger så går det utmärkt att du kontaktar en annan 
skola och gör om hela processen. Du får nytt arvode för varje skola som du hemmissionerar på.

Vad du ska göra INNAN din hemmissionering, steg för steg: 

• Du börjar med att kontakta den skola som du vill hemmissionera på. Om skolan är intresserad av att ta
emot dig så kontaktar du hemmissioneringsansvarig på din sektion och anmäler att du vill genomföra en
hemmissionering på ditt hemgymnasium (eller annan gymnasieskola). Det hemmissioneringsansvarig
behöver veta är ditt namn, e-postadress, vilken skola du vill hemmissionera på, att du tänker
hemmissionera IRL på plats på skolan och ungefär vilket datum den kommer att genomföras.

• När din anmälan att hemmissionera på en skola har blivit godkänd av genomföras meddelar
hemmissioneringsansvarig dig detta.  Du ansvarar då själv för att kontakta gymnasieskolan igen och
bestämma detaljerna för när du ska genomföra din hemmissionering på skolan.

• Hur lång tid ska du boka in på skolan?
En väl sammansatt presentation bör vara ca 20-30  minuter, är ni två som genomför presentationen
tillsammans så bör den vara lite längre. Be din kontaktperson på skolan att även boka in tid för en
frågestund på ca 10 minuter efter presentationen.

• När din hemmissionering är inbokad med datum och tid kontaktar du hemmissioneringsansvarig på din
sektion igen och meddelar tid, datum och kontaktuppgifter till den du har kontakt med på skolan. Du
meddelar även om du har kommit överens med skolan om att du kommer att hålla fler än en
presentation på skolan. Tänk på att alla extra presentationer på skolan måste genomföras för en större
grupp elever i tex. ett klassrum och anmälas innan hemmissioneringen för att de ska godkännas som
extra presentationer.

• Varje sektion har skapat ett bildspel som du visar när du håller din presentation. När du kontaktar
hemmissioneringsansvarig igen (se punkten ovan) kan ni komma överens om tid för ett samtal då du får
tips och råd inför din presentation och om hur du ska använda bildspelet. Du är även mycket välkommen
att mejla projektledaren på TFK om det är något annat som du undrar över inför din hemmissionering.
Mejla till: hemhem@liu.se
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• Tänk på att du, förutom kort info om LiU och Tekniska högskolan, ska berätta din historia, om dina
upplevelser och erfarenheter! Ha fokus på studierna, studentliv, hur det är att flytta till en studentstad -
och vad som är riktigt bra med just den utbildning som du går. Och hur tänker du dig ditt framtida
yrkesliv? På vår hemsida finns material som du kan läsa och även använda dig av under
hemmissioneringen utöver bildspelet från sektionen, tex. en kort film om LiU som du kan inleda din
presentation med.
www.lith.liu.se/samverkan/hemmissionering

• Ps! Förbered dig väl inför din hemmissionering – då är det mycket roligare (och lättare!).

Vad du ska göra EFTER din hemmissionering: 

• Så snart som möjligt efter att du har genomfört din hemmissionering ska du fylla i och skicka in ett

feedbackformulär. Detta är riktigt viktigt!

Först när ditt feedbackformulär inkommit till oss som arbetar med hemmissioneringen på Tekniska

fakultetens kansli (TFK) markeras nämligen din hemmissionering som genomförd och du kan få arvode

eller reseersättning som tack för din insats. nledningen till att du ska ange din kontaktperson på skolan i

formuläret är att TFK kommer att kontakta skolorna för en uppföljning i slutet av projektet.

Du hittar formuläret på vår hemsida: www.lith.liu.se/samverkan/hemmissionering

Feedbackformuläret mejlas till hemhem@liu.se

• När du har genomfört din hemmissionering ska du även fylla i en arvodesblankett med dina

personuppgifter - och se till att du har kopplat ett bankkonto till LiU så att vi kan betala ut ditt arvode till

dig.

Om du vill ha reseersättning i stället för arvode så ska du skicka in alla resehandlingar och kvitton digitalt 

tillsammans med ifylld och undertecknad reseräkning till hemhem@liu.se senast 3 veckor efter 

genomförd hemmissionering. Endast kostnader där alla kvitton/biljetter har bifogats kan ersättas.

Du hittar blanketten på vår hemsida: www.lith.liu.se/samverkan/hemmissionering 

Reseersättningsblanketten mejlas till hemhem@liu.se

Lycka till! 

Mia Gårdenstål,  
Projektledare för Hemmissionering 22-23 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 
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