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Myndigheten föryrkeshögskolan

Svar påskrivelse om uppföljningav avhopp och
examensgrad samt behov av gemensam YH-antagning
Tack förer skrivelse i angelägnafrågor. Närdet gälleravhopp i tidigt skede ärdet inget
som Myndigheten föryrkeshögskolan kan göra någotåt. Det ärutbildningsanordnaren
som ansvarar föratt tidigast tre veckor efter startsignalen rekvirera statsbidrag fördem
utifrånen fastställdstuderandelista. Utifrån den fastställdastuderandelistan utbetalas
statsbidrag. Det vi kan se äratt det i samband förstarekvisitionstillfälletendast ären liten
andel studerande som förekommer påflera utbildningar. Myndigheten kan inte förhindra
att några individer studerar påflera utbildningar. Det ärutbildningsanordnarens ansvar att
ha rutiner förstudieavbrott.
Vad studerande görinnan utbildningsanordnarna har skickat startsignal och gjort sin
förstarekvisition kan dessvärreinte myndigheten göra någotåt. Det bästaen
utbildningsanordnare kan göra äratt skicka in startsignal såsnart utbildningen har startat
och rekvirera tre veckor efter det. Detta föratt om möjligtfåen mer rättvisandebild över
hur mångastuderande som faktiskt väljeratt påbörjaflera utbildningar föratt sedan tidigt
hoppa av.
Närdet gälleruppföljningav studerande som fullföljerstudier men förstsenare
återkommerföratt ta examen kan dessa göra det i sju månaderefter att
utbildningsomgången avslutats. Utbildningsanordnaren har ocksåmöjlighetatt låta
studerande slutförade uppgifter som krävs under hela den tid som utbildningen ingåri
yrkeshögskolan om man såönskar. Om den aktuella utbildningen inte längrehar ett
beslut om att ingå i yrkeshögskolan, finns möjlighetatt kontakta myndigheten föratt
"öppnas"
föratt dokumentera studieresultat. Fördetta
ansökaom att utbildningen tillfälligt
krävsatt det vid tillfälletfinns en ledningsgrupp förutbildningen som kan ta ansvar föratt
utfärdaexamensbevis. Myndighetens ambition äratt såmångasom möjligtska kunna
slutförasina studier och beviljar som regel alltid ansökningarom att i sent skede
registrera studieresultat.
Vad gällerett system förantagning i yrkeshögskolan, ska detta utredas inom ramen för
den statliga utredning om yrkeshögskolan som regeringen beslutade att tillsättaden 20
oktober 2021. Det äri nulägetinte en frågasom myndigheten ansvarar för.
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