9. Information om rutinerna för studieuppehåll, studieavbrott
och återinträde
Studieavbrott
Om en studerande själv anmäler att han eller hon vill avbryta utbildningen, upphör
den studerandes rätt till aktuell utbildningsplats. Detta ska dokumenteras skriftligt
och undertecknas av den studerande och av anordnaren. Utbildningsanordnaren
tillhandahåller blankett.
Studieuppehåll
Den studerande ska lämna en skriftlig ansökan till anordnaren om studieuppehåll
samt ange skäl till uppehållet och vilken period uppehållet ska gälla. Det är
anordnaren som beviljar studieuppehåll och av beslutet bör, förutom namn och
personnummer, framgå vilken utbildning och vilken utbildningsomgång det gäller
samt om den studerande kan beredas plats under en senare utbildningsomgång. Om
anordnaren inte kan garantera att utbildningen kommer att finnas kvar vid den
tidpunkt när den studerande önskar återkomma till utbildningen bör detta tydligt
framgå av beslutet. Ett beslut om studieuppehåll skrivs under av båda parter,
arkiveras hos anordnaren och ska vid förfrågan kunna lämnas till MYH.
Utbildningsanordnaren tillhandahåller blankett.

Om en studerande avviker utan att säga till
I 2 § Lagen (2009:128) om yrkeshögskolan avses med studerande den som är
antagen till och bedriver studier vid en utbildning som ingår i yrkeshögskolan.
Avviker en studerande från utbildningen utan att begära studieuppehåll eller
studieavbrott ska utbildningsanordnaren dokumentera detta. Innan beslut om
avbrott fattas bör den studerande beredas möjlighet att yttra sig. Eftersom
innebörden av att bedriva studier kan variera mellan olika utbildningar ska det av
utbildningsanordnarens rutiner framgå vad som gäller för den enskilda utbildningen.
En enskild utbildningsanordnare fattar själv beslut om studieavbrott enligt de regler
som gäller för utbildningen och som är kända av de studerande. Beslut om
studieavbrott ska skrivas under av anordnaren, arkiveras och vid förfrågan kunna
lämnas till MYH. Beslutet ska innehålla namn och personnummer på den
studerande, vilken utbildning och vilken omgång det gäller samt vid vilket datum
studierna avbröts. Om den studeranden under flera moment uteblir från de
obligatoriska kursmomenten utan giltig anledning, kontaktas den studerande av
utbildningsanordnaren, som då kan avskilja den studerande från utbildningen om
inte giltiga skäl föreligger.

