
Välkommen! 
• Yrkeshögskolan som utbildningsform
• Ledningsgruppens funktion, arbetsformer och fastställande av arbetsordning för 

ledningsgruppen 
• Intyg/Betyg
• Frånvaro
• CSN
• Stöd vid funktionshinder
• Utbildningsledarens roll och kontaktuppgifter



Yrkeshögskolan
Utbildningar ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivas i nära 
samarbete med arbetslivet.

Utbildningsanordnare: Privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet och 
högskolor.

Arbetslivet: Representerade i ledningsgrupper. Aktiv när det gäller planering och genomförande 
och kan vara delaktiga. genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser.

Praktik = LIA 

Utbildningarna: Mellan ett och tre år, eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från CSN

Examen:
100 p Intyg
Yrkeshögskoleexamen efter minst ett år heltid
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen efter minst två år heltid



Ledningsgruppen
2 § Ledningsgruppen för utbildningen ska

1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, 
denna förordning och föreskrifter som har meddelats av Myndigheten för 
yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av myndigheten,
2. anta sökande till utbildningen,
3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,
4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och
5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.

Ledningsgruppen ska även fastställa kursplaner för utbildningen, vilket är reglerat i 
en föreskrift (MYHFS 2009:1).



Leningsgrupp YH E-trainer

Namn Representerar i ledningsgruppen Roll ledningsgruppen

Pernilla Bremer Arbetslivet/Gymnasieskola Ordförande

Joakim Holback Digitalisering/offentlig sektor: Dalarnas digitala agenda

Oskar Lundgren Arbetslivet/Näringsliv Vice ordförande

Anna Munters Arbetslivet/Högskola

Camilla Andersson Arbetslivet/Grundskola

Björn Lundin Utbildningsanordnaren

Ninni Guthrie Utbildningsledare

Mikael Wiberg Utbildare

Studeranderepresentant



Ledningsgruppsmöten
6 oktober kl 11-14 i Vansbro
10 mars kl 13-16, Teknikdalen Borlänge
7 juni kl 13-16, Teknikdalen, Borlänge



Betyg/Intyg/Utbildningsbevis
Efter avslutad utbildning  som innehåller  genomgångna kurser



CSN
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
Tag kontakt med studie- och yrkesvägledare Maria Lissmors för mer information

Mer information finns också på hemsidan www.csn.se

http://www.csn.se/


Frånvaro rapporteras till CSN
Frånvaron baseras på inlämningar och deltagande i seminarier.



Stöd vid funktionshinder
Studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd tar i första hand kontakt med 
ansvarig lärare eller utbildningsledaren som efter dialog med den studerande och lärare 
i utbildningen föreslår eventuella åtgärder. 



Utbildningsledarens roll 
UL  ska vara den sammanhållande länken genom utbildningen
Genom kontinuerliga utvärderingar och systematisk dialog med ledningsgrupp (LGR),
branschorgan, utbildare, studerande ansvarar UL för att utbildningen utvecklas och 
aktuell och relevant.
UL har/gör:
 Ansvar för budget, utbildningsplan, detaljschema i samverkan med rektor och lärare
 Bokar lärare, utbildare, handledare
 Bokar branschdagar & studiebesök
 Kontakt med studerande, lärare och utbildare
 Enskilda samtal med studerande och följer deras kompetensutveckling
 Genomför, analyserar, återkopplar utvärderingar av utbildningen
 Rapporterar resultat från utvärderingar samt aktuella frågor till LGR



Kontaktuppgifter till Utbildningsledaren

Ninni Guthrie
Telefon 070-621 70 35
E-mail ninni.guthrie@telia.com
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