
   

 
 

Välkommen till utbildningen 
Diplomerad utbildningsledare inom yrkeshögskolan 

 
 

Utbildningen vänder sig till utbildningsledare och andra medarbetare inom yrkeshögskolan, som behöver mer 
kunskap och kännedom om arbetet med en yrkeshögskoleutbildning och vad som krävs i uppdraget att driva en 

yrkeshögskoleutbildning. Utbildningen arrangeras av föreningen YhiS, Yrkeshögskoleanordnare i Skåne. Vi värnar 
utbildningens regionala förankring och vill bidra till ett nätverk med andra utbildningsledare i Skåne.  

Detta blir åttonde året i rad som YhiS arrangerar en utbildningsledarutbildning! 
 
Upplägg: 
Utbildningen drivs av YhiS och genomförs av föreningen i samverkan med utbildningskonsulter och med 
föreläsningar via MYH, utifrån en utbildningsplan framtagen av YhiS styrelse. Utbildningen består av fem block 
utifrån en YH-utbildnings intressenter och aktörer. Som en röd tråd genom blocken löper kvalitetsarbetet. För 
diplomering krävs deltagande vid minst fem av de sju utbildningsdagarna samt att inlämningsuppgifter är godkända. 
Vid frånvaro ska komplettering ske.  

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Plats och tid: 
Utbildningen genomförs med sju undervisningsdagar. Tiden är kl. 9–17, sista timmen avsätts för 
processgruppsarbete. Kursen omfattar också två grupparbetsdagar.  

 

- Tisdag 4 oktober, Malmö  
- Onsdag 5 oktober, Malmö  
- Tisdag 18 oktober, Digitalt via Zoom 
- Tisdag 8 november, Malmö 
- Tisdag 6 december, Digitalt via Zoom 

- Onsdag 7 december, Digitalt via Zoom 
- Tisdag 20 december, grupparbete på egen hand 
- Tisdag 10 januari, grupparbete på egen hand 
- Tisdag 17 januari, Malmö 

 
Anmälan:  
Sista anmälningsdag: 30 september. Anmälan är bindande. Full kostnad tas ut vid sen avbokning eller påbörjad 
utbildning även om du inte närvarar alla dagar.  Vid avbokning två veckor före utbildningsstart och fram till 
utbildningsstart debiteras full kostnad, men organisationen erhåller en plats vid nästkommande UL-utbildning i YhiS 
regi. Minst 12 deltagare krävs för att utbildningen ska starta. Anmälan via detta formulär: https://bit.ly/3AWNHMc 
 
Pris:  

- 9 500 kr ex. moms för medlemmar i YhiS.  
- 12 500 kr ex. moms för icke-medlemmar.  

 
Kontaktperson: 
Jenny Knutsson, koordinator för YhiS. Mail: info@yhis.nu. Tel: 0709-85 17 66. 
 

Varmt välkommen! 

- Fem block utifrån en YH-utbildnings intressenter 
och aktörer.  

- Kvalitetsarbetet löper som en röd tråd. 
- Sju utbildningsdagar, delvis digitalt, delvis 

platsbundet.  
- Två heldagar avsatta för grupparbete. 
- Löpande redovisning via processgrupper. 
- Avslutas med gruppredovisning och diplomering.  

YhiS UL-utbildning 


