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Strategiska mål i den ideella föreningen 
YhiS - Yrkeshögskoleanordnare i Skåne 

 

YhiS strategiska mål på fem års sikt är att utveckla fördjupad samverkan med skånska YH-anordnare 
och intressenter och vara ett självklart val som arrangör av kompetensutveckling och 

informationsspridning om YH som utbildningsform. Genom samverkan med Sydsvenska industri- och 
handelskammaren ska YhiS också bidra till att påverka och stärka arbetslivets engagemang för YH. 

 
Av föreningens stadgar framgår att YhiS ska: 
a) påverka utveckling, kontinuitet och tillväxt av utbildningar inom utbildningsformen.   
b) verka för att stärka och vidareutveckla utbildningar inom utbildningsformen.   
c) stärka och utveckla utbildningsanordnares kompetens.   
d) vara en mötesplats för medlemmar.  
e) sprida information och marknadsföra utbildningsformen till arbetsliv, organisationer, media, 
arbetsförmedlingar, skolor och presumtiva studerande.   
 
Påverkan och samverkan 
YhiS ska belysa, diskutera och föra fram synpunkter kring frågor som rör YH, vilket bland annat sker via 
skrivelser riktade till MYH. I föreningens samverkansarbete ingår att tillsammans med representanter 
för branschföreträdare kartlägga i vilken grad de trender som belyses ur ett nationellt perspektiv i 
MYH:s områdesanalyser har signifikans för Skåne. Detta genomförs på uppdrag av regionalt 
utvecklingsansvarig, Region Skåne, som ansvarar för återkopplingen till MYH. Resultatet publiceras 
årligen på YhiS hemsida.  
 
Kompetensutveckling för anordnare 
YhiS ska verka för en god utbildningskvalité genom att bidra med kompetensutveckling och med 
relationsskapande mötesplatser som kunskapskälla och erfarenhetsbank för föreningens medlemmar. 
YhiS ska erbjuda både fördjupande insatser inom kompetensutveckling och mer generella insatser 
riktade mot en bredare grupp av medarbetare inom yrkeshögskolan. YhiS erbjuder både större möten 
och digitala sammankomster men också insatser för mindre grupper, som skapar relationer och 
bygger förtroendekapital. Föreningens insatser ska ge YH-medarbetare i Skåne möjlighet att utanför 
den egna organisationen ta del av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte runt olika teman. YhiS 
har ett nära samarbete med MYH kring dessa kompetenshöjande insatser.  
 
Information om YH som utbildningsform 
YhiS ska informera om YH som utbildningsform. YhiS ska arbeta för att hitta forum för denna 
information. Kanaler som nyhetsbrev, mailutskick, hemsida, LinkedIn och Facebook används för att nå 
ut till medlemmar, intressenter och arbetsliv med föreningens arbete och utbud. 
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Strategin gäller från februari 2023 och är utformad efter föreningens stadgar. Strategin är ursprungligen utarbetad hösten 
2020 och revideras årligen vid styrelsens strategimöte. Nuvarande strategi antogs vid strategimöte 230222. 
 


