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Läs, inspireras
och hitta en
utbildning för
framtiden!

» framtidsmöjligheterna

är stora efter min
utbildning «

läs mer om benny och hans studier vid
stockholms tekniska institut på s. 9.

Vårdutbildningar
med stor valfrihet
Charlotte valde
distansstudier hos
MedLearn. Efter en
termin blev hon klar
och fick arbete på
sjukhuset där hon
praktiserat. Läs mer
på s. 26.

ett steg närmare
drömmen
Sara studerar vid
Hermods för att bli
behörig till lärarprogrammet. Hermods
erbjuder vuxenutbildning med stor
valfrihet. Läs om
Hermods på s. 28.

storsatsning på
studenterna
Campus Värnamo
satsar stort på sina
studenter. Nu har de
skaffat en studentcoach till sin verksamhet. Läs mer om
Campus Värnamo
på s. 6.

studentumguiden
Visste du att det finns utbildningar där nio av tio studerande får jobb efter examen?
Nackademin är Sveriges största anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Apotekstekniker, förpackningsdesigner och mobil applikationsutvecklare är bara några exempel på framtida yrkesområden. Har du
bestämt dig för att satsa på en karriär inom IT, hälsa, bygg, design eller business? – Välj Nackademin!

Rektorn berättar
– Yh är en effektiv utbildningsform som
med stor säkerhet leder till ett bra jobb. Det
är en win-win-situation mellan näringslivet
och studenterna, säger Anders Wikström,
rektor vid Nackademin.
YH-utbildningarna baseras på arbetsmarknadens aktuella behov. På så sätt får
studenterna jobb efter examen och företa-

gen säkrar den kompetens de behöver.
– På Nackademin erbjuder vi ett tjugotal
utbildningar inom flera områden. Vi har ett
unikt och nära samarbete med företag i en
mängd olika branscher. För att få jobb är det
inte avgörande vilken utbildning du väljer.
Det avgörande är att du bestämt dig för att
satsa på ett yrkesområde du är intresserad

av, säger Anders.
Oavsett om du vill ta steget ut i arbetslivet
eller steget vidare till ett nytt jobb, ger en
Yh-utbildning dig förutsättningarna att
lyckas.
– 600 Nackademister examineras varje år.
Det betyder att vi på tio år har hjälpt 6000
personer till nya jobb!
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Framtiden väntar på dig

Studenterna
har ordet
“Valet var inte svårt”
– Så länge du visar framfötterna och tar
in det som lärs ut kommer du få jobb utan
några som helst problem. Det menar 20-åriga Glim Södermark som pluggar till mobil
applikationsutvecklare på Nackademin.
Glim beskriver sig själv som ett ”freak” när
det kommer till mobiltelefoner och han har
tidigare jobbat med att sälja abonnemang
och mobiler.
– Den mobila marknaden är en enormt
växande marknad med få specialiserade på
just mobila applikationer. Detta i kombination med mitt stora mobilintresse gjorde att
valet av utbildning inte blev speciellt svårt,
berättar Glim.
Att det blev just en Yh-utbildning för Glim
beror på alla de företag som vill anställa från
Nackademin.
– På en yrkeshögskoleutbildning blir du
specialist inom ett område som är attraktivt
på marknaden. Du har även mycket praktik,
vilket arbetsgivare uppskattar.
Nackademins nära samarbeten med yrkeslivet var en anledning till att Glim valde att
studera där och han har inte blivit besviken.
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att välja utbildning kan vara svårt för en del, medan det för andra är ett enkelt val. Vissa människor bestämmer vad de vill studera

tidigt i livet. Andra lite senare. Det finns även de som mest går och funderar över vad de ska bli utan att komma till skott. Beslutet blir idag
extra svårt eftersom det finns fler alternativ än någonsin att välja bland. Olika utbildningstyper, olika inriktningar, på distans eller i klassrum... Möjligheterna är många och valet av utbildning är viktigt. Oavsett var i livet du befinner dig så har du möjlighet att påverka din framtid. Det låter kanske som en klyscha, men det är faktiskt aldrig för sent att börja studera. Tack vare mitt arbete är jag själv dagligen i kontakt
med människor som vill börja plugga. Det kan vara både gymnasieungdomar och människor i fyrtioårsåldern som vill göra något helt nytt.
framtiden väntar på dig och det är upp till dig att forma den. Vi som ger ut denna tidning vill hjälpa dig på vägen. Det här är den nionde

Glim Södermark, 20, läser mobil
applikationsutveckling.

Emilie Crocker, 22, studerar
programutveckling .NET.

– Jag skulle definitivt rekommendera
Nackademin till andra! Det anordnas roliga
fester, fotbollsturneringar och massor av
annat skoj vid sidan av utbildningen och
sammanhållningen i och mellan klasserna är
otroligt bra, säger Glim.

kunde hitta någon annan skola i Sverige som
utbildade i .NET-utveckling på djupet. Bara
jag läste kursplanen var jag fast. Dessutom
ingår 15 veckors praktik per läsår, vilket var
viktigt för mig, berättar Emilie.
Emilie menar att det är stora skillnader
mellan högskola och yrkeshögskola.
– Jag har haft närmare anknytning till
arbetslivet på Nackademin än på högskolan.
Jag har också haft större möjlighet att
påverka själva utbildningen.
Emilies dröm är att jobba som webbutvecklare och bygga häftiga sajter som folk
uppskattar att använda. Hon ser ljust på
framtiden för sin och klasskamraternas del.
– Det finns gott om jobb och de flesta får
anställning på sin praktikplats.

“Framtiden är ljus”
– Programmering är verkligen min grej eftersom jag har ett logiskt tankesätt samtidigt
som jag är kreativ, säger 22-åriga Emilie
Crocker som studerar programutveckling
.NET på Nackademin.
Emilie studerade grafisk design och webbutveckling på högskola när hon kom i kontakt med .NET-programmering. Hon insåg
då att det var den här typen av programmering hon ville syssla med och började snabbt
söka efter utbildningar inom området.
– Jag valde Nackademin eftersom jag inte

upplagan av StudentumGuiden och den riktar sig till dig som går i tankar att börja studera. Tidningen är uppdelad i sex olika sektioner,
en sektion per utbildningstyp. Vid varje sektion hittar du information om respektive utbildningstyp, samt intressesanta reportage där nuvarande och tidigare studenter berättar om sina utbildningsval.
vi som ger ut studentumguiden heter Studentum
och vi vill hjälpa dig att hitta rätt, så att du själv kan
forma din framtid. På Studentum.se har vi samlat information om över 7 300 eftergymnasiala utbildningar
i Sverige och utomlands. Här hittar du även studentforum, skolrecensioner och utbildningstest. Du kan räkna ut ditt snittbetyg och mycket mer. Allt för att hjälpa
dig i ditt utbildningsval. Genom StudentumGuiden
hoppas vi kunna inspirera dig till fortsatta studier.
trevlig läsning och lycka till!

Gustav Kullander

avsändare: studentum ab

postadress: box 7165, 103 88 stockholm

besöksadress: hovslagargatan 3, stockholm

telefon: 08-509 106 00

www.studentum.se, info@studentum.se

omslagsfoto: joakim trolle

Gustav Kullander
Projektledare/Skribent
Site manager Studentum.se

Emma Sabel
Skribent
Informatör Studentum.se

Sanna Everskog Lund
Grafisk formgivning
Informatör Studentum.se

UNIVERSITET & HÖGSKOLA
Frihet under ansvar

UNIVERSITET & HÖGSKOLA

vill du öka dina chanser till ett bra jobb samtidigt som du har roligt och träffar vänner för livet?
då kan akademiska studier vid universitet eller högskola vara något för dig.

–

min studietid är en upplevelse jag inte hade velat vara utan, säger

26-åriga

nils.

Text: Emma Sabel

Nils lämnade därför tryggheten bland familj och
vänner för att flytta till en helt ny stad där han inte
kände någon.

efter gymnasiet var Nils Hellquist inte alls su-

gen på att plugga vidare. Istället blev det jobb
och en resa jorden runt. Men när Nils kom hem
igen var läget annorlunda. Han insåg att det vore
synd att inte utnyttja de möjligheter vi har till akademisk utbildning i Sverige. Dessutom saknade
han att lära sig nya saker.
– Även om jag inte visste exakt vad jag ville
bli, så insåg jag också att det skulle bli svårt att
komma dit jag ville i livet utan någon högre utbildning, berättar Nils.

» jag saknar faktiskt
tentapluggandet «

– Bytet blev en riktig fullträff och förutom att jag
trivdes med studierna så fick jag massa nya vänner och en helt ny umgängeskrets.
Nils blev klar med sina studier förra året och
att börja studera på högskola eller universitet
han tänker ofta tillbaka på studietiden.
är ett stort steg i livet och skillnaden mot gymnaNils Hellquist har studerat ett treårigt
– Att man skulle sakna tentafesterna, den myprogram på universitet.
sietiden är stor. Här är det mer ”frihet under ansiga klassgemenskapen och det stadiga flödet
svar” som gäller och en stor del av utbildningstiav nya bekantskaper var ganska väntat. Att man
den handlar om självstudier.
också skulle sakna tentaplugg sena kvällar, nervösa presentationer
På högskola och universitet kan du välja mellan att läsa fristående
och påfrestande grupparbeten var betydligt mindre väntat. Men det
kurser, studera ett program eller skräddarsy din egen akademiska uthjälpte till att göra studietiden till vad den var, avslutar Nils.
bildning. Du kan läsa på heltid, halvfart, kvartsfart eller distans. Efter att
du studerat på grundläggande nivå kan du gå en vidareutbildning på
Läs mer på www.hogskoleguiden.se.
magister- eller masternivå. Du kan också åka på utbyte till ett universitet utomlands. Möjligheterna är många!
Vill du få en lika lyckad studietid som Nils?

Ta del av hans bästa tips!

» jag trivdes med studierna och
fick en ny umgängeskrets «

• Ta ansvar för dina studier. Fråga läraren om det är något du inte
förstår, läs litteraturen och ta hjälp av dina kursare. Om du pluggar
tillsammans med andra har du kul samtidigt som du lär dig mer.
• Delta i studentlivet! Man får nästan aldrig en så given plats och tid
i livet att lära känna andra människor, så passa på att utnyttja det på
bästa sätt. Engagera dig gärna i kårer, nationer eller andra föreningar. Många framtida affärskontakter knyts under studietiden, flera
hittar pojk- eller flickvän och alla hittar vänner, oftast för livet.

Nils har testat några av de alternativ som finns. Han började med att
studera fristående kurser i språk och filmvetenskap vid ett universitet i
sin hemtrakt. Därefter flyttade han norrut för att gå ett treårigt program
i medie- och kommunikationsvetenskap.
– Programmet lät väldigt roligt så jag sökte det, utan att nödvändigtvis
ha en klar bild över vad jag ville göra efter examen. Jag tänkte att om
det man pluggar är roligt så måste ju jobben man får senare också
vara roliga.

• Våga prova! Visst, det finns en risk att just den utbildningen du valt
inte är något för dig, men då vet du det och du får större möjlighet
att pricka rätt nästa gång du söker.

Henrik kombinerar idrott och
studier i Umeå
henrik frank spelar ishockey i division två och fotboll i division fyra. när han inte idrottar pluggar han till lärare i
idrott och hälsa. det råder ingen tvekan om att sport och träning utgör en stor del av hans liv. därför var det
naturligt för henrik att välja ett universitet med tydlig idrottsprofil.
Text: Emma Sabel

–

jag studerar till lärare på högstadiet
och gymnasiet i ämnena Idrott och Hälsa
samt Svenska 2 på Umeå universitet. Att det
blev just idrottslärare föll sig ganska självklart
eftersom jag älskar sport och idrott, berättar
24-åriga Henrik.
Det var när han vikarierade som lärare under en period som han fick blodad tand för
läraryrket. Henrik tycker om att lära ut och
stå i centrum. Nu är han inne på sitt tredje år
av utbildningen och han är minst sagt förväntansfull inför framtiden.
– Jag ser verkligen fram emot att få börja
jobba och komma ut i arbetslivet.

henrik menar att umeå är en trevlig stad

och att universitetet har allt man vill ha som
student. Att det blev just Umeå universitet berodde till viss del på att det var lagom långt
ifrån hans hemort, Lycksele.
– Efter att jag avslutat min värnplikt som jägare tänkte jag att det kunde vara skönt att ha
nära hem och då föll valet på Umeå, vilket jag
aldrig ångrat.
Detta trots att Henrik spelar hockey i Lycksele Sportklubb och därför måste pendla 26
mil tur och retur varje gång han ska spela.

–

eftersom jag brinner för min idrott så

ser jag det inte som några problem och så
länge man är disciplinerad går det att kombi-

nera sporten med studierna.
Under sommarhalvåret spelar sporttokiga
Henrik också fotboll i Lycksele IF.
– Eftersom jag är hemma i Lycksele merparten av sommaren så stör det inte studierna så mycket och jag behöver inte pendla
på samma sätt som under hockeysäsongen.
Därför kan jag fortfarande hålla på med båda
sporterna. Jag gillar gemenskapen som uppstår i lagsporter och jag trivs med “snacket i
omklädningsrummet”.

» särskilt avtal för
elitidrottare i umeå «
studenter på elitidrottsnivå har ett sär-

skilt elitidrottsavtal på Umeå universitet. Detta
avtal möjliggör kombinationen elitidrott och
studier.
– För att ha elitidrottsavtal måste du tillhöra
Sverigeeliten i din idrott och det innebär att
du i lagsporter spelar i någon av Sveriges två
högsta divisioner, berättar Henrik.
Den som innehar avtalet behöver inte läsa i
samma tempo som övriga studenter och kan
få skjuta upp tentor eller göra tentor på annan
ort om det skulle behövas. Vissa läser också
kurser eller program på distans för att kunna
satsa mer på elitidrotten.

oavsett om man är elitidrottare eller

glad motionär finns alla möjligheter till träning
i Umeå. Detta eftersom norra Europas största
friskvårdsanläggning, ”IKSU”, ligger på universitetsområdet.

» många träffar sin
kärlek här «
– Stora delar av idrottslärarutbildningen
jag går genomförs på IKSU, vilket jag tycker
är optimalt. IKSU är ett studentmekka och för
många utgör det en stor del av studentlivet,
säger Henrik.
Men det är inte bara lärarstudenterna som
trivs på den moderna anläggningen. Varje
dag, året runt, tränar tusentals studenter och
universitetspersonal på IKSU. Enligt en undersökning gjord av nya zeeländska Les Mills är
IKSU den näst mest välbesökta träningsanläggningen i hela världen.
– Det sägs också att många studenter träffar
sin kärlek på IKSU, vilket visar att alla kanske
inte är där för att träna... säger Henrik.
Läs mer på www.use.umu.se

Henrik Frank
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storsatsning på studenterna

hur är det att vara student på en mindre ort? väldigt bra, visar det sig. campus värnamo har gjort en undersökning
bland sina studenter och resultatet blev mycket positivt.
Text: Gustav Kullander

för att utveckla sin verksamhet anlitade

campus värnamo har gjort en ny sats-

nikolina petrusic är 21 år gammal och lä-

Campus Värnamo en marknadsföringsbyrå
för att göra en undersökning bland både nuvarande och tidigare studenter. Resultatet visade att studenterna är mycket nöjda med sin
utbildning, studietiden och gemenskapen.
Mohamed Taiser Elmasry menar att alla
känner alla och att man inte försvinner i mängden på Campus Värnamo.
– Dels har skolan väldigt fräscha lokaler,
men framförallt är alla andra studenter på
Campus Värnamo hur trevliga som helst. De
ger mig massor av positiv energi, säger han.
Mohamed är 20 år gammal och läser den
tvååriga högskoleutbildningen 3D-teknik på
Campus Värnamo. Utbildningen är unik då
man använder 3D CAD/CAM för att effektivisera utvecklingsprocessen från idé till produkt inom tillverkningsindustrin. Mohamed
bor i Jönköping och pendlar till Värnamo för
sina studier. Han bestämde sig för att börja
studera här efter att han varit på öppet hus.
– Öppet hus var ett väldigt bra tillfälle att se
skolan. Jag trivs väldigt bra här och Värnamo
är en lugn stad där man känner sig trygg, berättar Mohamed.

ning som innebär att man som student kan få
stöd i form av en studentcoach. Susanne Bergenholtz har olika metoder för att coacha studenterna mot bättre studieresultat och högre
anställningsbarhet.
– Jag arbetar med att hjälpa studenterna att
hitta sin egen lärstil och se till att de ligger i
fas med pluggandet. Jag ska göra dem så väl
förberedda som det går inför det kommande
arbetslivet, berättar Susanne som har en bakgrund som beteendevetare och pedagog.
– Min dörr står alltid öppen för studenterna
som kan komma in och diskutera exempelvis
hantering av ett visst moment i studierna
eller problemlösning i ett
gruppsammanhang.

ser Butikschefsprogrammet på distans.
– Att studera på distans är mycket frihet under ansvar. Du väljer själv hur och när du vill
studera. Men det ställer såklart också krav på
att du är disciplinerad och verkligen ser till att
studera, säger Nikolina som är inne på skolan
minst en gång i veckan.

Eftersom hon inte är lika låst vid tider arbetar
hon i en hemelektronikbutik och det är också
inom den branschen hon vill fortsätta att utvecklas.
– Det här är den enklaste och bästa vägen att gå om man vill bli butikschef. Vi läser
mycket marknadsföring, ekonomi, organisation och ledarskap, säger Nikolina.
även om flera personer i undersökningen

framhåller att skolan har fräscha lokaler, ska
Campus Värnamo flytta i början av 2013. Då
kommer skolan att finnas i Gummifabriken,
kommunens nya kreativa mötesplats. Där
kommer Campus Värnamo husera tillsammans med bibliotek, företagsfabriken, restaurang, biograf och utställningar.

det som man är mest nöjd med vad

gäller studierna på Campus Värnamo är att
teori varvas med praktiska moment. Ett nära
samarbete med näringslivet ger studenterna
branschvana, kontakter och i många fall en
ingång till anställning under utbildningens
företagsförlagda delar. Undersökningen visade även att utbildningarna har ett bra upplägg, att lärarna är trevliga och att de verkligen vill lära ut.

Vässa ditt CV under
tiden du pluggar
ett stort engagemang under studietiden, ett överskådligt cv och ett telefonsamtal
under rekryteringsprocessen. det är några av de tips chefsrekryteraren markus
rydmell ger till dig som vill bli attraktiv på arbetsmarknaden efter examen.
Text: Emma Sabel

för den som precis har hittat rätt utbildning

eller fortfarande letar sig fram i den stora och
snåriga utbildningsdjungeln, kan CV-skrivande kännas långt borta. Men efter examen kan
vägen till drömjobbet gå betydligt snabbare
om du ägnat din meritlista en tanke redan under studietiden.
För att få anställning behöver du ofta ha
erfarenhet från rätt bransch. Men hur får du
relevant erfarenhet om du inte får anställning? Utöver praktik kan ideellt arbete och
förtroendeuppdrag vara lösningen. Du vinner
mycket på att engagera dig i mer än bara utbildningen under din studietid. Konkurrensen
på arbetsmarknaden är tuff och då gäller det
att sticka ut från mängden. Markus Rydmell är
chefsrekryterare vid ett av Nordens ledande
chefsrekryteringsföretag och han har tips till
karriärsugna studenter.

Markus Rydmell ger sina bästa tips.

Nikolina Petrusic

» engagera dig så
mycket du kan under
din studietid, det
kommer att krydda
ditt cv «
finns det något man kan göra under
studietiden för att krydda sitt cv?

– Jag tycker att man ska engagera sig och
prova på så mycket man kan, både i och utanför skolan. Det är inte bara roligt, du träffar även nya människor och lär dig en massa
saker som en utbildning i sig inte alltid kan
tillföra. På CV:t blir det också en bra krydda
till din utbildning och arbetslivserfarenhet.
Studietiden är ett perfekt tillfälle att engagera
sig i exempelvis en studentkår. Det är extremt
kul och bra att engagera sig, dels för ens egen
personliga utveckling, men också för att man
får relevanta erfarenheter.
hur ska man utforma sitt cv?

Läs mer på www.campus.varnamo.se

LÄS DET DU ÄR

– Min personliga åsikt är att man som student
endast ska försöka hålla sitt CV till en sida, där
utbildning, arbetslivserfarenhet och övriga
erfarenheter utgör kategorierna. Under övriga erfarenheter har du med det som känns relevant. Det kan vara att du drivit eget företag,

att du har ett politiskt engagemang, särskilda
idrottsprestationer eller kanske något annat.
Det ska vara lättöverskådligt samt hålla en enkel och professionell ton. Tänk på att vara konsekvent med hur du skriver. Ett CV ska kunna
användas till alla typer av jobb. Komplettera
med ett personligt brev där du berättar mer
om dig själv och varför tjänsten passar dig.
hur sticker man bäst ut från mängden
under en rekryteringsprocess?

– Var dig själv! Om du är väldigt intresserad
av en tjänst kan du ringa till företaget innan du
skickar in din ansökan. Om du kallas till intervju, tänk på att visa energi, vara glad och ha
ett fast handslag när du hälsar. Glöm inte att
se personen som intervjuar dig i ögonen och
klä dig väl. Det är enkla och självklara saker
som många faktiskt missar när det väl gäller.
Oroa dig inte över din nervositet, majoriteten
är nervösa, avslutar Markus.

INTRESSERAD AV

MED ALLA goDA RåD SoM gES TiLL • Arkeologiprogrammet med
internationell inriktning
DEn SoM SkA SökA uTbIlDNINg
ÄR DET LÄTT ATT gLöMMA boRT DET • Avancerad webbprogrammering
• byggnadsantikvarieprogrammet
MEST SjÄLVkLARA;

ATT DU VÄLjER DET DU
bRINNER ALLRA MEST föR

» bästa vägen till
butikschef «
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• Datorgrafik & animation
• Ekologiprogrammet

• Föremålsantikvarieprogrammet
• ledarskap – kvalitet – Förbättring
• Speldesign och programmering
• Speldesign och grafik
• Miljövetarprogrammet Energi och
Samhällsutveckling

• Ekonomprogrammet

www.hgo.SE

Utbildningar för dig som vill läsa
Dataingenjör
Datasystemutvecklare
IT-drifttekniker
Elingenjör

Interaktiv Ljuddesign
Lean Production
Produktionsledare Husbyggnad
Anläggningsingenjör
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/Norra
station

Norra station är kunskapsbyn i Hässleholm. Här finns utbildningar från Högskolan Kristianstad och Yrkeshögskolan Syd.
Nyfiken på vad vi har att erbjuda? Läs mer och beställ information på www.norrastation.nu
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YH- & KY-UTBILDNING

praktiska utbildningar som ger arbete
tanken med yh- och ky-utbildningar är att de ska ge en

snabbare väg ut i arbetslivet efter examen. detta sker till

båda utbildar sig till ingenjörer i stockholm. behovet av kompetenta ingenjörer är stort och både benny och anton är

praktiskt arbete i form av lärande i arbete, lia.

övertygade om att de valt rätt väg att gå för att lyckas.

det är mer arbetsmarknadsanpassat. det känns som att

Text: Emma Sabel

man kommer närmare den riktiga arbetsmarknaden, berättar
william lindblad,

27

Ingenjörer för framtiden
benny drömmer om att leda projekt i fastighetsbranschen och anton vill göra karriär som järnvägsprojektör.

stor del genom en nära kontakt med arbetslivet och mycket

–

YH- & KY-UTBILDNING

anton svensson och Benny Hesselgren,

år.

Text: Gustav Kullander

i juli 2009 bildades myndigheten för yrkeshögskolan. De
ansvarar för frågor som rör Yrkeshögskolan i Sverige. I den nya Yrkeshögskolan ingår yrkeshögskoleutbildningar (Yh) och kvalificerade
yrkeshögskoleutbildningar (Ky). Dessa utbildningar är uppbyggda så
att de ska kunna leda till jobb direkt efter examen. Något många som
går dessa utbildningar får.
Ky-utbildningar har funnits som eftergymnasial utbildningsform sedan 2002. Idag, tio år senare, håller de på att försvinna och istället ersättas av Yh-utbildningar, som är en ny utbildningsform sedan 2009.
Senast nästa år, 2013, ska alla Ky-utbildningar vara ersatta av Yh-utbildningar. Yh-utbildningarna är uppbyggda på samma sätt som de mer
kända Ky-utbildningarna. De är skapade och anpassade efter ett specifikt behov på arbetsmarknaden. Det gör att de alltid har hög relevans
och att de utexaminerade studenterna får jobb efter sin kompetens.

» utbildningar anpassade
efter marknadens behov «
pass populära är praktiken. En stor del, ofta en fjärdedel av utbildningen, spenderas nämligen ute på företag där studenten får använda sina
teoretiska kunskaper i praktiken. Praktikperioderna kallas för Lärande
i Arbete (LIA) och de är ypperliga tillfällen för studenten att få större
arbetslivserfarenhet samt att knyta kontakter inom branschen, något
som William känner igen sig i.
– LIA-perioden är ett oerhört bra tillfälle att visa upp sig och knyta
kontakter. Jag gjorde min LIA på ett av Sveriges största bemanningsföretag och fick arbete där som jobbmäklare. Jag jobbar där än idag och
trivs jättebra, berättar han.

william lindblad läste en Ky-utbildning inom personalrekrytering.

– Jag kände att jag inte hade tid med fyra års studier på ett universitet. Dessutom kände jag att praktiken skulle göra att jag fick ett försprång gentemot andra som ska konkurrera om samma jobb när man
sedan kommer ut på arbetsmarknaden.
Intresset för dessa utbildningar har sedan starten varit hög och under de senaste åren har intresset bara ökat. Anledningen till detta anses vara ett bra studieresultat bland studenterna och det nära samarbetet med arbetsmarknaden.

om man vill gå en Yh- eller Ky-utbildning söker man direkt till utbildningsanordnaren. Kursstarter och ansökningsdatum ligger utspridda
över hela året. Vill man söka dessa utbildningar måste man därför
vända sig till anordnaren av utbildningen.

yh- och ky-utbildningarna är varken forskningsanknutna eller di-

rekt vetenskapliga så som högskoleutbildningar. Utbildningarna vilar
snarare på en grund av kunskap som uppkommit vid produktionen
av varor och tjänster och sedan anpassats utifrån arbetslivets krav på
kompetens. Alla utbildningar under Yrkeshögskolan är avgiftsfria och
berättigar till studiemedel av Centrala studiestödsnämnden, CSN.
En av de största anledningarna till att dessa utbildningar har blivit så

Läs mer om Yh- och Ky-utbildningar på www.yhutbildningar.se och
www.kyutbildningar.se

båda 21 år gamla, kommer snart att ansluta
sig till den stadigt växande grupp av STIingenjörer som examinerats vid Stockholms
Tekniska Institut. Sedan starten för drygt 85
år sedan har STI utbildat fler än 20 000 ingenjörer inom områden där det funnits brist
på kompetens.
– Efterfrågan på järnvägsprojektörer är just
nu stor och mycket pekar på att den kommer
vara stor även på lång sikt, säger Anton.
Han är nu inne på sin andra termin av den
80 veckor långa Yh-utbildningen STI-ingenjör
Järnvägsprojektör. För Anton var det ingen
självklarhet att studera till järnvägsprojektör.
Han gjorde en chansning som gick hem.
– Jag gick teknik med inriktning arkitektur
och samhällsbyggnad på gymnasiet, så ramarna inom infrastruktur och miljötänkandet
fanns där. Men varför det blev just järnväg är
lite oklart även för mig själv. Är man osäker
på en utbildning tycker jag att man ska ge
den en chans. Något som man kanske inte
tänkt på så mycket kan komma att bli otroligt
intressant om man bara vågar! säger Anton.
benny hesselgren valde att utbilda sig till
STI-ingenjör efter att han hade varit på öppet
hus på skolan.
– Jag tyckte att allt verkade perfekt. Trevliga lärare, bra lokaler i centrala Stockholm
och riktigt bra kurser i den utbildning som
lockade mig mest.
Benny menar att utbildningen till fastighetsingenjör kommer leda honom till ett spännande

» bra lokaler
i centrala
stockholm «

DELTIDSUTBILDNINGAR

• Automationssystem Olofström
• Anläggningsingenjör
• El-konstruktion med allmän behörighet

• Arbetsledare – anläggning
• Entreprenör – elinstallation
med allmän behörighet
• Produktionsledare – Husbyggnad
• Teknisk säljare

Campus Hultsfred,
400 yh-poäng:
• STI-Ingenjör Livsmedelsprocess
Anton Svensson

Benny och Anton utanför STI

och lärorikt arbete efter examen.
– Jag tror att det finns mycket goda framtidsmöjligheter eftersom vi lär oss sådant
som i allra högsta grad är väsentligt inför
framtiden, till exempel hur man energieffektiviserar en fastighet.
I höst erbjuder STI en ny ingenjörsutbildning inom fastighet vid namn Lågenergibyggnader. I denna tvååriga Yh-utbildning
ligger mycket fokus på just energieffektivisering av byggprojekt.
på sti strävar man efter att studenterna

ska förstå nyttan av kunskaperna och inte
bara ta emot kunskaper. Av denna anledning
är utbildningarna på STI inriktade mer på att
lösa problem än på att öva kända färdigheter
och lösningar. En stor del av undervisningen
sker i projektform och studenterna är ute på

WWW.YHSYD.SE
Tel 0451 – 26 85 81, 0454 – 975 92
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Stockholm, 400 yh-poäng:
• STI-Ingenjör Elinstallation
• STI-Ingenjör Elkraft
• STI-Ingenjör Järnvägsprojektör
• STI-Ingenjör Lågenergibyggnader
Stockholm, 40 ky-poäng:
• Projektledning inom elinstallation och konstruktion

Din karriär
HELTIDSUTBILDNINGAR

START HÖSTEN 2012

9

Mjölby, 300 yh-poäng:
• Gatu- och VA-projektör

LIA (Lärande i Arbete) under cirka en tredjedel av utbildningen. VD:n vid Stockholms Teniska Institut, Peter Nilsson, berättar:
– LIA:n gör studenterna bättre rustade när
de börjar jobba efter utbildningen. Mötet
med näringslivet är nyckeln till att hitta rätt
arbetsplats och nisch. 95 procent av våra studenter har anställning sex månader efter examen och det är en väldigt hög siffra.
Läs mer på www.stockholmstekniskainstitut.se

YH- & KY-UTBILDNING
Stort anställningsbehov
i fastighetsbranschen
om du ser din framtid i fastighetsbranschen har newton utbildningar för dig. i höst startar fyra yh-utbildningar inom
fastighet som leder till jobb efter examen.

vid affärshögskolan erbjuds yh-utbildningar inom ekonomi, försäljning och marknadsföring. under två utvecklande år
knyter du kontakter med tänkbara arbetsgivare och nästan alla studenter får arbete direkt efter examen.
Text: Emma Sabel

Text: Emma Sabel

just nu under
stark utveckling, vilket skapar ett behov av
färsk och modern kompetens. Detta i kombination med stora pensionsavgångar i hela
branschen pekar på ett stort rekryteringsbehov under de kommande tio åren. Newton
uppger att under 2011 fick hundra procent
av deras utexaminerade studenter jobb inom
fyra månader.
Efter att ha bott en tid i USA och Mexiko flyttade Cesar Bengtsson Morales nyligen tillbaka till Sverige för att studera inom fastighetsbranschen. Valet föll på Newtons utbildning
Teknisk Förvaltare.
– Kurserna i utbildningen kändes skräddarsydda för det jag ville jobba med i framtiden,
säger Cesar.
Som teknisk förvaltare leder du ofta projekt
av olika slag. Det kan till exempel vara ombyggnader, renoveringar och energieffektiviseringar. Du ansvarar och planerar drift,
skötsel, uppföljning av underhåll och felanmälningar för ett avgränsat fastighetsbestånd.
– Utbildningen består av en bred blandning av ämnen inom allt från teknik och miljö
till ekonomi och juridik. Därför passar den
mångsidiga personer som kan lite av mycket.

fastighetsbranschen

YH- & KY-UTBILDNING
Satsa på marknadsföring,
ekonomi och försäljning

är

gabriella wierth studerar till fastighetsförvaltare på Newton. Efter utbildningen kommer hon, utöver fastighetsförvaltare, även att
kunna jobba som projektledare, fastighetschef
eller kontraktsförvaltare.

Gabriella Wierth och Ceasar Bengtsson Morales

– Jag har precis varit ute på min första LIAperiod, vilket var jättekul och väldigt lärorikt.
Jag fick egna arbetsuppgifter men jag fick
också följa med på alla tänkbara möten, så
som hyresförhandlingar och kontraktskrivningar. Det var härligt att känna hur pluggandet gett resultat eftersom jag kände igen det
mesta och kunde se mig själv jobba som fastighetsförvaltare, säger Gabriella.
i ett av de många projekt som ingår i
Newtons utbildningar fick Cesar och hans
grupp välja ut ett specifikt företag i fastighetsbranschen att besöka och intervjua.
– Vi analyserade deras arbetsmetoder och
skrev sedan en rapport samt höll en presentation om resultatet inför klassen. Så jobbar vi
ofta här på skolan.
Cesar berättar att en av Newtons många
fördelar är att representanter från näringslivet
och fastighetsbranschens olika företag är del-

aktiga i urvalet av kurser och dess innehåll.
– Det gör att utbildningen känns väldigt
praktisk och anpassad för verkligheten.
Cesar har ännu inte varit ute på Lärande i
Arbete, något han verkligen ser fram emot.
– Under praktiken tror jag att mina nya kunskaper kommer cementeras så att de verkligen sitter ordentligt när jag sedan kommer ut
på arbetsmarknaden.
Cesar berättar att han lärt känna många nya
och intressanta människor på Newton, men att
det inte finns någon ”typisk student” vid utbildningen eller i skolan.
– Det är det som är så roligt! Vi är en skön
blandning med olika bakgrunder och vi har
bra sammanhållning i och med vårt gemensamma intresse. Alla är jätteengagerade och
vi ser fram emot att hjälpa varandra när vi
kommer ut i arbetslivet!
Läs mer på www.newton.se

utbildningar 2012
stockholm & malmö
• Fastighetsförvaltare – 2,5 år
• Teknisk förvaltare – 2 år
• Kundansvarig förvaltare – 2 år
• Energi och miljösamordnare – 2 år

Yrkeshögskola
för framtiden
Programmering mobila applikationer
Framtiden i dina egna händer.
200 Yh poäng, Halmstad
Teamleader måltidsverksamhet
Ledarskap och utveckling av
arbetet med näringsriktig mat.
200 Yh poäng, Distans
SMS:a
för mer info
JB app till 71120
JB måltid till 71120
Kostar som ett
vanligt sms
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Läs mer på: www.jbkompetens.se
E-post info@jbkompetens.se
Telefon 020-15 00 11

–

affärshögskolan

herman kommer från karlstad och efter

är det absolut bästa. Det är jättebra att varva praktik med studier eftersom man får en
snabbare inlärningsprocess och koppling till
verkligheten, säger Timmy Ågeby, 27, som tagit examen från Affärshögskolan.
Timmy jobbar idag som ekonomiansvarig
på ett fastighetsbolag i Göteborg. Han har
alltid varit intresserad av ekonomi och redan
som 16-åring visste han att det var bokföring
han ville jobba med i framtiden. Men det var
inte fullt lika lätt att hitta rätt utbildningsform.
– Jag studerade först ekonomi i två år på
universitet, där studierna är väldigt inriktade
på teori. Det arbetssättet passade inte mig
och då föll valet på en Ky-utbildning eftersom
den gav möjlighet till praktik, berättar Timmy.

studenten jobbade han på lager fram till det
att han blev sugen på att börja plugga igen.
– Efter att ha letat ett tag hittade jag min utbildning och blev genast intresserad eftersom
kurserna stämde bra överens med vad jag vill
hålla på med i mitt framtida arbetsliv.
Marknadsinriktad företagssäljare är en tvåårig Yh-utbildning vid Affärshögskolan som
ger ett helhetsperspektiv på försäljning, marknadsföring och ekonomi. Efter examen kommer Herman kunna arbeta som projektledare,
marknadsassistent eller säljare. Längre fram i
karriären väntar utmaningar som marknadschef, affärsutvecklare eller försäljningschef.
– Jag har inte riktigt koll på vilket mitt drömjobb är, men jag vet att min utbildning kommer påverka mitt framtida arbetsliv positivt.
Förhoppningsvis får jag in en fot hos företaget
där jag ska ha min praktik och sedan får tiden
utvisa vad som händer. Under utbildningens
gång märker man ganska snabbt vad man är
intresserad av och då är det bara att satsa! avslutar Herman.

arbetssättet

vid

» lärarna arbetar med
det de lär ut «
När Timmy studerade på Affärshögskolan
hette utbildningen Affärsinriktad Företagsekonom och var en Ky-utbildning. Idag heter
den Affärsinriktad Redovisningsekonom och
är en Yh-utbildning, men grundprincipen är
densamma. Fullföljd utbildning resulterar i
en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som
öppnar upp för många olika möjligheter till
anställning. En tredjedel av utbildningen Affärsinriktad Redovisningsekonom är arbetsplatsförlagd praktik, så kallat Lärande i Arbete.
Alla Affärshögskolans lärare är handplockade
från näringslivet.
– LIA-perioderna var mycket givande och
ledde mig till arbete, både under och efter utbildningen. Lärarna var väldigt bra i och med
att de jobbade med just det ämne de undervisade i. Dessutom var det god stämning i klassen, säger Timmy.
kompetenta lärare och bra klassgemenskap är något som Herman Hagberg, 20, också lyfter fram. Han studerar just nu Marknadsinriktad Företagssäljare.
– De flesta som går min utbildning är positiva,
engagerade och utåtriktade människor. Vi har
därför jättebra gemenskap i klassen och jag
har fått vänner för livet under min studietid,
berättar Herman.
– Våra lärare är inhyrda konsulter som dagligen arbetar med det de lär ut. Därför har de
mycket erfarenhet och är uppdaterade inom
sina ämnen.

Läs mer på www.affarshogskolan.se

Utbildningar vid Affärshögskolan med start
hösten 2012:
• Affärsinriktad Redovisningsekonom
Göteborg, Jönköping, Uddevalla, Örebro
• Facility Manager
Malmö
• Konceptsäljae
Stockholm
• Laboratorie- och Medicinteknisk säljare
Stockholm
• Marknadsinriktad Företagssäljare
Jönköping, Karlstad, Linköping, Uddevalla,
Västerås, Örebro
• Produktionsplanerare
Kalmar
• Teknisk säljare
Göteborg, Linköping, Kalmar
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med hela
världen som
arbetsplats

fartfyllt
studentliv i roslagen
flera gånger varje månad flyger finlandssvensken oscar andersin mellan sverige och finland. han studerar nämligen ett
heltidsprogram i vardera land. i sverige studerar oscar på campus roslagen, där han också hinner med att vara
ordförande för studentföreningen.
Text: Emma Sabel

från utspridda delar av sverige har de hamnat i orsa på scandinavian college
of travel and tourism (scott). här läser joel, ida och christoffer tre olika
utbildningar som de alla trivs väldigt bra med.
Text: Gustav Kullander

–

jag hittade utbildningen på internet
och tyckte den verkade rolig, säger 27-årige
Joel Sjölin från Kristianstad. Han läser Turismoch Skidlärarutbildningen, en tvåårig Yh-utbildning vid SCoTT.
– Att få åka skidor samt lära sig att lära ut på
ett vettigt sätt lät bra. Sedan fastnade jag för att
det var en kombination av teori och praktik.
Jag tycker inte det är särskilt kul att sitta i skolbänken hela dagarna, berättar Joel.
Joel har påbörjat andra terminen av utbildningen och han trivs bra på skolan och i Orsa,
där han bor med sin flickvän.
– Det är ju inte så stort här, men det gör att
vi som studerar tillsammans blir väldigt tajta.
Man får en väldigt bra gemenskap på skolan,
säger han.

gemenskapen i klasserna är något som alla

tre berättar om. Studenterna umgås väldigt
mycket med sina klasskamrater, vilket gör att
de kommer varandra nära.
– Sen är det ju väldigt vackert här uppe och
nära till naturen. Det var också en av anledningarna till att jag valde att studera här, berättar Ida Johansson, 24 år gammal, som går
första året av Reseproducentutbildningen.

Ida ville arbeta med turism och fick nys om
SCoTT då hon bodde i Spanien där hon träffade två av skolans studenter. Även om hon
inte är helt på det klara med exakt vad hon vill
syssla med i framtiden, tror hon att det kommer att klarna under resans gång.
– Jag ska snart åka till Kina i nio veckor på
min första LIA-period. Jag ska vara på en resort där jag kommer få göra lite allt möjligt.
Det ser jag verkligen fram emot, säger Ida.
christoffer, 25, ska göra sin första LIA på
ett av Norges finaste spahotell. Han läser Hälso- och Turismutbildningen, en utbildning han
lämnade sin heltidsanställning för.
– Jag har aldrig ångrat att jag började här,
jag trivs så otroligt bra! Det är en kanonutbildning och klassen är den bästa jag haft under
hela mitt studieliv. Vi har en otrolig sammanhållning, berättar Christoffer.
Christoffer vill i framtiden arbeta som massör på ett spahotell och LIA-perioden är ett
stort steg mot målet.
– När jag ringde dit och sa att jag gick på
SCoTT så fick jag en plats direkt. Skolan är
väldigt välkänd och har ett bra rykte i branschen, säger Christoffer.

» skolan är välkänd
och har ett bra rykte
i branschen «

något alla tre är övertygade om är att

det inte kommer vara svårt att få jobb efter
det att de tagit examen och de kan alla varmt
rekommendera respektive utbildning.
– Jag skulle absolut rekommendera den här
utbildningen för den som är intresserad. Du
har stora chanser att få jobb när du är klar.
Det är inte bara teori utan här lär du dig även
i praktiken, säger Ida.
– Jag tycker nog att det bästa med SCoTT
är att de lyssnar på oss studenter och att vi
får vara med och forma utbildningen, avslutar
Joel innan det är dags för honom att ta sig upp
i skidbacken igen.
Läs mer på www.scottorsa.se

i helsingfors pluggar oscar fjärde året

på Svenska Handelshögskolans Magisterprogram. På Campus Roslagen i Norrtälje pluggar han andra året vid Handelshögskolans
Center for Retailing. Oscar trivs väldigt bra
med båda sina utbildningar och han ser Retailprogrammet som en unik möjlighet för sin
framtida karriär.
– Retailprogrammet är väldigt bra. Det finns
inget liknande i Finland, vilket gör utbildningen till en fantastisk möjlighet för mig. Det
viktiga för framgång är inte att vara bäst, utan
att vara först och på rätt plats när det händer.
Med en examen från Handelshögskolans Retailprogram blir jag en av de allra första i Finland med en sådan utbildning på CV:t.
campus roslagen är ett lärcentrum och

fungerar som samlingsplats för både Yh- och
högskoleutbildningar. Högre studier, företagande och studentbostadsgaranti bildar en
unik mix. Det är nära till det mesta på campusområdet och här är studentlivet en stor del
av studierna.
– Potentialen för Campus Roslagen är
enorm eftersom allt finns här; ett fräscht kårhus, träningscenter, bra studentlägenheter,
nattklubb, matställen med studentrabatt, skog,
sjö och skidspår. Det är ett schysst campusområde, säger Oscar.
Att Oscar kan kombinera studier i två län-

der beror på flera tursamma faktorer; han har
flexibelt schema i Helsingfors, det går lågbudgetflyg från Arlanda och han bor nära sina
båda skolor i vardera land.
– I Helsingfors bor jag hemma hos mina föräldrar och på Campus Roslagen bor jag bara
ett par minuters promenad från undervisningslokalerna. Studentlägenheterna här är
jättefina och personligen trivs jag otroligt bra.

» studentlivet är en
stor del av studierna «
oscar har verkligen funnit sig till rätta i det

idylliska Roslagen.
– Jag hade hört talas om Roslagen i sånger
som vi finlandssvenskar sjunger på midsommar, men jag hade ingen aning om vad för
slags stad Norrtälje var. När jag sedan kom
hit var det sommar och jättevackert och allt
man behöver finns här, berättar Oscar.
Om man ändå skulle önska en större stads
utbud tipsar Oscar om att Stockholm endast
ligger en timme bort. Det finns billiga direktbussar som går från Campus Roslagen till
centrala Stockholm
– Jag åker regelbundet till Handelshögskolan i Stockholm för fester. Studenter som går
där kommer också hit ibland på sittningar.

Med tanke på student och näringsliv

Sök bland
hundratals
Yh-utbildningar!

Yrkeshögskolan – när du vill få den
kompetens näringslivet behöver!
Start våren 2012

Helsingborg:
• Specialist inom Business Intelligence
• Nätverkstekniker – systemintegration
• Utvecklare inom Sharepoint
• Projektledare inom IT
Malmö:
• Nät- och säkerhetstekniker
• IT-säljare Öresundsregionen
Kostnadsfri & CSN-berättigad

Frans Schartaus Handelsinstitut utbildar framtidens medarbetare och gör
det med stolthet. Fokus ligger på student och näringsliv.
Den studerande ska få rätt förutsättningar inför arbetslivet samtidigt som
näringslivet ska förses med kompetent personal.
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Roslagen är väldigt vänlig och alla studenter
har kul tillsammans.
– Samhörigheten mellan kursare som går
samma program och medlemmarna i studentföreningen är otroligt bra. Att studentföreningen fick ett eget nyrenoverat kårhus i våras har
betytt mycket. Vi har redan haft många fester
där, bland annat after school och insparksvecka, säger Oscar och lovar att studentlivet
på Campus Roslagen kommer att bli ännu
bättre framöver.
– Det blir förstås fler fester och pubaftnar. I
anslutning till baren i kårhuset har vi även en
stor-TV nu. Den ska vi utnyttja för att dra folk
när det direktsänds olika evenemang inom
exempelvis sport och musik.
– Målet är att studentföreningen ska arrangera minst en större aktivitet per vecka,
avslutar Oscar.
Läs mer på www.campusroslagen.se

’’

Schartau ordnar arbetsmarknadsträffar, studiebesök och erbjuder handledarutbildningar inför
LIA-praktiken. ”För oss är det viktigt att de lärare som undervisar kommer ifrån branschen
eller är experter i de ämnen de föreläser inom”, säger rektor Leif Tybring. ”Man lär sig
verkligen det man behöver inför arbetslivet. Kurserna är relevanta och uppdaterade, samma
sak med lärarna” berättar Heli Perola som studerat Reception, Konferens och Bokning.
Det är det nära samarbetet med näringslivet samt kombinationen av teori och praktik som
gör de studerande attraktiva på arbetsmarknaden. Statistiken visar att 9 av 10 får arbete
efter examen. För Schartau är det självklart att de studerande ska få tillgång till skolans stora
kontaktnät. Många arbetsgivare ringer direkt till skolan när de ser över sitt rekryteringsbehov. På hemsidan finns det mer information om skolans yrkesutbildningar och kommande
terminsstarter.

SCHARTAU LIggER På SöDERMALM

www.ecutbildning.se

oscar berättar att stämningen på Campus

’’

Relevanta kurser och lärarare
med branscherfarenhet.

www.schartau.se
FRANS SCHARTAUS HANDELSINSTITUT
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YH- & KY-UTBILDNING
Akademi Båstad Yrkeshögskola

Rätt in i näRingslivet!
Akademi Båstad Yrkeshögkolas utbildningar är framtagna i samarbete med respektive
bransch. Vi ser till att du kommer rätt in i näringslivet, vilket underlättar för dina framtida
karriärmöjligheter. kombinationen av teori och praktik ger spetskompetens och gör dig
mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

”Utan min tid på
Akademi Båstad
hade jag aldrig
kommit dit jag
är idag.”

SpeciAliStutBildAd
underSköterSkA 200 Yh-p

kVAlificerAd medieSäljAre 225 Yh-p

Bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både
inom öppen- och slutenvård.

Utbilda dig till ett jobb i mediebranschen som
är fritt, kul och där du tjänar bra. Innehåller
bland annat mediekunskap, förhandlings- och
presentationsteknik samt marknadsföring.

GAStronomiSk kock 40 ky-p
En utbildning för dig som vill jobba med mat i toppklass. Stora delar av utbildningen sker i Helsingborg
på Gastro – en av Sveriges främsta restauranger.

Sista ansökan: 15 april

tel. 0431-772 18

www.akademi.bastad.se

YH Behandlingsassistent
www.forshaga.se/yh

Forshaga.indd 1
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YH- & KY-UTBILDNING
Vill du jobba inom IT, teknik
eller konstruktion?
över

90

procent av teknikhögskolans studenter kommer direkt ut i arbete. här träffar du två av dem; robert som blir

fast anställd så snart han tar examen och linda som har hunnit bli headhuntad ett flertal gånger.
Text: Emma Sabel

teknikhögskolan erbjuder Yh-utbildningar inom IT, teknik och konstruktion. Skolan
har lång erfarenhet av att bedriva yrkesförberedande utbildningar och visionen är att
vara bäst på utbildning i samarbete med näringslivet. Robert Möllerfors, 28 år, studerar till
certifierad systemutvecklare.
– Jag har alltid varit intresserad av datorer
på flera plan men jag hade inte programmerat förrän jag började utbildningen på Teknikhögskolan i Göteborg, berättar Robert.
Möjligheterna för blivande systemutvecklare är många eftersom behovet av deras
kompetens är stort i branschen. Robert berättar att det just nu går fyra jobbannonser på en
nyutexaminerad systemutvecklare.
– Framtiden ser väldigt ljus ut och kommer
antagligen vara det i flera år framöver.
Robert själv har redan fått löfte om fast anställning på den webbyrå där han varit timanställd under utbildningen. Men var ser han sig
om fem år?
– Antingen så har jag jobbat mig uppåt
inom det företag där jag är anställd eller så
driver jag och några klasskamrater ett framgångsrikt utvecklingsföretag.

linda westers var trött på att ”bara få skräp-

jobb med skräplön” så hon beslöt sig för att
göra något åt saken.
– Jag älskar matematik, logik och att rita.
Planen var att försöka hitta något som kombinerade dessa intressen i en bransch där det
dessutom fanns jobb efteråt, säger Linda.

» jag blev headhuntad
flera gånger «
Hon bestämde sig för Teknikhögskolans utbildning till 3D-konstruktör med inriktning
processindustri. Sex månader innan examen
anställdes hon av det företag där hon gjort sin
LIA, Lärande i Arbete. Teknikhögskolans studenter spenderar en tredjedel av studietiden
ute på LIA.
– Det ger dig all chans i världen att komma
ut på arbetsplatser och knyta kontakter, samtidigt som du får en realistisk uppfattning om
vad utbildningen faktiskt leder till.

Oavsett vilken utbildning just du väljer kommer du att
ha goda möjligheter till anställning efter examen. Detta
eftersom Teknikhögskolans Yh-utbildningar uppstår när
det finns behov av en viss kompetens i branschen. Samtliga utbildningar innehåller praktik under en tredjedel av
studietiden och sker i nära samarbete med näringslivet på
de orter skolan verkar.

hösten

2012

kommer följande

utbildningar att starta
vid teknikhögskolan:

• Applikationsutvecklare .NET: Stockholm
• Avancerad flashprogrammerare: Malmö
• Inspektions- och Provningsingenjör: Västerås
• Javautvecklare: Göteborg
• PHP-utvecklare: Malmö
• Systemutvecklare .NET: Kalmar
• Systemutvecklare RIA: Varberg
2/16/2012 4:07:50 PM
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Man märker också att det man lär sig i skolan
faktiskt efterfrågas i verkligheten, säger Linda.
Hon tog chansen att knyta ytterligare kontakter under sin studietid genom att sitta med i
skolans ledningsgrupp som klassrepresentant. Ett uppdrag hon aldrig har ångrat.
– Mitt jobbsökande var enkelt. Med den
efterfrågan som är på marknaden nu har jag
till och med hunnit bli headhuntad ett flertal
gånger. Kontakterna jag knöt i och med min
plats i ledningsguppen har gjort mig säker
på att jag aldrig behöver gå arbetslös igen,
avslutar Linda.
Läs mer på www.teknikhogskolan.se

YH- & KY-UTBILDNING
YH- & KY-UTBILDNING
Utbildningar för framtiden Från Mölnlycke till Hongkong
vill du bli lokförare eller biogastekniker? kanske vill du jobba med vatten och miljö eller automationsteknik? om du ser
din framtid i någon av dessa branscher kan sky erbjuda yh-utbildningar för dig.

–

om man visar framfötterna är det inte svårt att få jobb, säger lokföraren zandra.

det menar

Text: Emma Sabel

sky står för ”Stiftelsen för Kvalificerad Yrkesutbildning” och bildades på initiativ från
näringslivet. Syftet var att fylla behovet av
kvalificerad arbetskraft idag och i framtiden.
Till hösten kommer SKY att erbjuda fyra Yhutbildningar inom branscher där det finns ett
stort behov av nyanställningar.
En av dessa utbildningar är den 60 veckor
långa lokförarutbildningen som Zandra Nilsson, 25 år, tog examen från förra året. Redan
två månader innan hon var klar med utbildningen hade hon fått jobb som lokförare.

» lärarna här är
fantastiska «

–

det kändes häftigt att bli headhuntad!
Gör man bra ifrån sig på sina LIA-platser, visar framfötterna och får bra kontakt med företagen, är det inte alls svårt att få jobb som
lokförare, berättar Zandra.
SKY verkar främst i mellansverige men kan
erbjuda praktikplatser på olika orter runt om
i hela Sverige. Utbildningen till lokförare ges i
Hallsberg och Huddinge. Tjugo av de sextio
veckorna ägnas åt LIA, Lärande i Arbete.
– Att jag hamnade på skolan just i Hallsberg
var lite av en slump, men jag trivdes otroligt
bra! Att det ingår så mycket praktisk träning i
utbildningen var en anledning till att jag valde
den, berättar Zandra.
– De lärare jag hade på skolan i Hallsberg
var verkligen fantastiska. Det bästa är att de
alla är lokförare i grund och botten och har
alltså varit ute i verkligheten innan de blev lärare. Det är guld värt för utbildningen!

fredrik sthyr har tidigare jobbat som tekniker och han har ett stort intresse för miljö.

långt vi som är utbildade på området kan gå.
Vår kompetens är efterfrågad! menar 26åriga Fredrik.
biogastekniker är en tvåårig Yh-utbild-

ning där man jobbar mycket efter en metod
som kallas ”problembaserat lärande”.
– Det innebär att vi läser i projektform, där
varje projekt innehåller en eller flera kurser
och avslutas med en tentamen, muntlig redovisning och rapportinlämning. Klassen är indelad i grupper om fyra till sex personer och
en projektledare utses inför varje projekt.
Fredrik framhåller detta arbetssätt som det
bästa med utbildningen eftersom det känns
mer verklighetsförankrat än att enbart ha teoretiska lektioner och läsa böcker. Hans dröm
är att få vara med om att påverka biogasbranschens utveckling och framtid.
– Jag kommer inte att nöja mig med att gå
till jobbet bara för att få min lön, jag vill utveckla både mig själv och biogasbranschen
i en positiv riktning. Utbildningen är det jag
behöver för att kunna uppfylla min dröm.
Läs mer på www. skyframtidsutbildning.com

Zandra Nilsson blev headhuntad innan
hon avslutat sin utbildning.

Därför kändes utbildningen till biogastekniker i Hallsberg helt rätt.
– Dessutom såg jag biogasbranschen som
en ny och spännande bransch med stora karriärsmöjligheter. I en så ung, aktuell och miljömedveten bransch finns inga gränser för hur

MälarakadeMin
- Yrkeshögskolan i Västerås

4 Maj!
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Vill du satsa på en utbildning som leder till både jobb
och personlig utveckling? Vill du få ut mer av ditt livbåde i yrket och privat? Grattis! då har du hittat rätt.

mikael bick som studerat en tvåårig yh-utbildning i mölnlycke.

arbetar på nordens största leksaksföretag.
Text: Emma Sabel

mikael studerade Yh-utbildningen Marknadsföring och Försäljning vid Yrkeshögskolan
i Mölnlycke (YHiM). Det är en marknadsinriktad säljutbildning som innehåller allt från praktisk försäljning och projektledning, till kommunikation på svenska och engelska. YHiM har
samarbete med Handelshögskolan i Göteborg
där delar av utbildningen genomförs.
– Jag rekommenderar min utbildning för att
den är så bred utan att bli ytlig till upplägget,
säger Mikael.
Han arbetar idag i Hongkong på sin förra
praktikplats. Där jobbar han med produktutveckling och marknadskommunikation vid
Nordens största leksaksföretag.

och aldrig ger upp.
Mikael själv stämmer väl in på den beskrivningen och han har tidigare arbetat som internationell marknadsassistent.
– Där fick jag lära mig mycket om marknadsföring, försäljning och konsten att förena
företag med distributörer över hela världen.
Men trots stor uppmuntran och vägledning
från företagets ledning kände Mikael att han
saknade det som behövdes för att kunna genomföra ett toppresultat.
– Vill man nå längre och uppnå mer är en
utbildning ett steg i rätt riktning. Jag har alltid
känt ett behov av att studera, som ett naturligt
steg vidare.

–

om fem år hoppas mikael att han arbetar på
ett stort globalt företag som bedriver verksamhet över hela världen.
– Om det blir i Sverige, Europa eller Asien
återstår att se. Min dröm är att arbeta med något jag upplever värdefullt, där jag uppmuntras till kreativitet och personlig utveckling. Jag
ser väldigt ljust på framtiden. I min utbildning
lärde jag mig att marknadsföra mig själv samt
att bygga och nyttja mina nätverksresurser, avslutar Mikael.

karriärmöjligheterna är oändliga inom
yrkesområdet. Så länge det finns konsumenter
kommer det behövas säljare och marknadsförare. Det går att tillämpa i alla branscher så
inställning och motivation är det enda hindret,
menar Mikael.
Utöver Hongkong gjorde Mikael även LIA
hos en stor svensk lastbilstillverkare i Belgien.
– Praktiken var en stor del av utbildningen
och gav mig möjlighet att i skarpt läge få til�lämpa mina kunskaper samtidigt som jag fick
värdefulla kontakter.
Mikael menar att ”den typiske studenten”
vid YHiM:s utbildning har stort intresse av
marknadsföring och försäljning.
– Han eller hon är väldigt social och utåtriktad. Det är någon som ständigt är på språng

Mikael Bick jobbar i Kina.

VäLj ditt fraMtidsjobb!
Vård- och hälsoadministratör
Hudterapeut • Eventkoordinator
Elkonstruktör för Europamarknaden

Till hösten 2012 erbjuder vi fem olika YH-utbildningar:

skolans personal och utbildare har hög kompetens och
på skolan finns en hög grad av studerandeinflytande,
trivsel och trygghet. föreläsningar förekommer men lika
ofta sker undervisningen i projektform, genom grupparbeten eller problembaserat lärande.

2/20/2012 11:02:15 AM

Funderar du på en
karriär inom marknadsföring och försäljning?
På YHiM kan du studera en
unik Yh-utbildning som ger
dig de rätta verktygen för
att lyckas i branschen. Utbildningen är två år lång
(400 Yh-poäng) och startar
i augusti. Skolan är belägen i Mölnlycke centrum,
nära både bussterminal
och tågstation. Restiden
till centrala Göteborg är
bara 15 minuter.

Läs mer på www.yhim.se

Moderna utbildningar på Yrkeshögskolan Landskrona
som riktar sig mot ett framtida arbetsliv

www.malarakademin.se
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24-årige

praktiken under utbildningen tog honom ända till hongkong, där han idag

Vi erbjuder det andra YH-utbildningar gör - och lite till. Kombinationen av ett
bra samarbete med arbetslivet och fokus på din personliga utveckling är
svårslagen.

elkraftteknik
ledarskap för mötesindustrin
Produktionsutveckling
redovisningsekonom
Underhållstekniker
Mälarakademin.indd 1

» vill man nå längre och uppnå mer är en
utbildning ett steg i rätt riktning. «

Kanske hittar du din utbildning hos oss?
Yrkeshögskolan Landskrona • 0418 – 473060 • www.landskrona.se/yrkeshogskola
Landskrona.indd 1
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YH- & KY-UTBILDNING
Så får du ditt CSN att räcka
många studenter har en plånbok som gapar tom sista veckan i månaden.

studiemedlet från csn brukar därför bli ett välkommet inslag på kontot. men att få
pengarna att räcka hela månaden ut är ingen omöjlighet. här får du tips och råd
för en mer ordnad ekonomi under studietiden!
Text: Emma Sabel

det första du bör göra för att få bätt-

re koll på din ekonomi och slippa leva på
nudlar och luft i slutet av månaden, är att
kolla igenom dina kvitton och kontoutdrag.
Läs igenom din kontohistorik från de tre
senaste månaderna för att ta reda på vart
pengarna tar vägen och om dina utgifter är
rimliga. Du kommer med stor sannolikhet
förvånas över den inverkan småutgifter har
på din ekonomi. Om ditt kontoutdrag visar
att utgifter för till exempel kaffe är vanligt förekommande, vet du att du kanske bör skära
ner på fikandet.
nästa steg blir att lägga upp en budget. Börja
med att fylla i de fasta utgifter du har, som till exempel hyra, försäkringar och internet. Bestäm dig
därefter för hur mycket det är rimligt att du lägger
på mat varje månad. Det som är kvar av ditt studiemedel fördelar du sedan ut över olika kategorier, så som ”nöjen”, ”kläder” och
”fika”. Tänk på att också avsätta
pengar för kurslitteratur. Det är
bra om du har lite slantar
över efter att du budgeterat dina utgifter, så att
du även kan budgetera
för sparande. Detta kan
till exempel vara bra om
din dator plötsligt skulle
gå sönder, eftersom det
är en ganska stor oförutsedd utgift. Då är det bra om
du har en buffert.

bufferten hjälper dig också att överleva under
sommarmånaderna. Om du studerar ett vanligt läsår får du nämligen inte studiemedel för denna period. Tänk även på att lönen från sommarjobbet ofta
betalas ut i efterskott. Att jobba under sommarlovet
är ett måste för de flesta studenter. Inkomsten från
sommarjobbet lägger grunden till den viktiga bufferten som kan rädda dig under resten av året. När
du får din lön i slutet av sommaren och samtidigt får
CSN, är det lätt att inköpen drar iväg eftersom du
plötsligt känner dig rik. Försök att hålla i pengarna
ändå! Du kommer att behöva dem under resten av
året.
flera studenter jobbar också extra under stu-

dieåret för att ytterligare dryga ut inkomsten. Det är
tillåtet att studera med studiemedel från CSN samtidigt som du har en viss inkomst. Till inkomst räknas lön, pengar du tjänar om du driver eget företag,
samt pengar du tjänar på att äga (till exempel vinst
på aktier). Det högsta inkomstbelopp du får tjäna
under ett halvår – och samtidigt ta ut CSN – kallas
”fribelopp”. Storleken på fribeloppet varierar beroende på vilken takt du studerar i. Om du endast
studerar på halvtid blir fribeloppet högre. Tänk på
att fribeloppet gäller per kalenderhalvår (januari till
juni och juli till december). Om du jobbar en hel
sommar och sedan jobbar extra under höstterminen kan det gå ganska snabbt att komma upp i fribeloppet för andra kalenderhalvåret. Om du tjänar
mer än fribeloppet blir du återbetalningsskyldig.
studentlivet behöver inte vara så fattigt som
det ofta sägs, du kan påverka mer än vad du tror!

YH- & KY-UTBILDNING
Förutom att hålla koll på dina utgifter, lägga upp en budget samt extrajobba och sommarjobba, finns det många saker du kan tänka på för att få
studiemedlet från CSN att räcka till. Här får du några tips på vägen till ett
rikare studentliv!
• Boendekostnaden är oftast den största fasta kostnaden för studenter. Ett bra sätt för dig
som vill få ner denna kostnad är att dela lägenhet med en eller flera kompisar.
• Laga mat hemma och gör tillräckligt så att det räcker till matlådor. Att äta ute ofta får
stora konsekvenser för ekonomin.
• Utnyttja rabatterna på ditt studentkort och glöm inte att fråga i lokala butiker, på caféer
och restauranger om de också erbjuder rabatter för studenter.
• Köp din kurslitteratur begagnat eller dela med en kompis.
• Håll nere kostnaden för din mobiltelefon genom att t. ex. ringa med gratisprogram.
• Shoppa second hand! Du kan göra riktigt bra affärer på till exempel begagnade möbler
utan att behöva tumma på kvalitet eller stil.
• Storhandla istället för att göra många mindre inköp av mat. Du som har långt till en
stormarknad – kanske har du en kompis som har bil? Då kan ni samåka flera stycken
och handla tillsammans.
• Om din bostad har ett väldigt litet frysfack kan det vara värt att investera i en frys. På så
sätt kan du köpa större förpackningar av all fryst mat, vilket blir billigare. Du kan också
göra storkok och frysa in matlådor.
• Om du ska ut och festa – låt kontokortet vila. Ta istället ut så mycket kontanter som du
känner att du har råd att göra av med under kvällen. På så sätt får du bättre kontroll
över dina inköp och du slipper ångesten dagen efter.
• Skriv upp alla inköp du gör i mobilen eller i en liten anteckningsbok som du alltid bär
med dig. Du får då bättre koll på alla dina inköp – stora som små – och du upptäcker
snabbt mönster i dina vanor. Om du upptäcker att du allt för ofta köper kaffe i skolan
kanske du ska börja ha med dig en termos? ”Många bäckar små” är inget uttryck att
undvika som student.

!
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SOCIALPSYKIATRI OCH
PSYKIATRISK REHABILITERING
1 år

•

0522-69 78 20

Socialpsykiatri och
psykiatrisk rehabilitering
För dig som vill arbeta som kvalificerad
skötare inom psykiatrisk rehabilitering
och socialpsykiatri, på boenden
eller liknande.

uddevalla.indd 1

Nu kan vi äntligen erbjuda
två kvalificerade
vårdutbildningar inom Yh
med start hösten 2012.

Åtta val som kan förändra ditt liv

KVALIFICERAD HABILITERINGSPERSONAL
1 år

Kaserngården 1 A
451 81 UDDEVALLA
www.yhuddevalla.se
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•

0522-69 78 18

Kvalificerad habiliteringspersonal
För dig som vill arbeta som habiliteringsassistent, boendestödjare, elevassistent
eller personlig assistent inom
habiliterande verksamheter.

2/15/2012 6:22:03 PM

Xenter – entrén till ditt nya yrke

Finansrådgivare, 1 år
Försäkringssäljare, 1 år
Redovisningsekonom, 2 år
Säkerhetssamordnare, 2 år
Skylt- & storbildsdesigner, 2 år
LiveTV-specialist, 1 år
Bokbindare, 1 år
Tryckare, 1,5 år
Informationsmöten
28 mars och 17 april
Xenter, Tumba

w ww.xenter.se /yh-utbildning
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STUDIER UTOMLANDS
upptäck världen som student

STUDIER UTOMLANDS

Utbytesterminen blev ett helt år

att studera utomlands kan ge mer än bara en utbildning.
när helen kom hem efter att ha pluggat i england hade hon
växt som människa och fått kunskap för livet.

–

Text: Emma Sabel

jag fick chansen att uppleva en ny kultur samtidigt som

jag utbildade mig, säger hon.
Text: Benjamin Schlobohm

efter ett år som utbytesstudent i mexiko city blev sanna oändligt många minnen, vänner och erfarenheter rikare.

helen hade velat flytta hemifrån en tid och ville gärna prova på att
bo någon annanstans än i Skene, där hon är uppväxt. När hon var 18 år
kom det en representant från en engelsk skola till hennes gymnasium.
Hon och hennes klasskamrater fick information om skolan och hur det
var att plugga i England. Det var han som inspirerade henne till att söka
studier utomlands.
– Det var även han som hjälpte till med att organisera allt runt flytten
och antagningen, allt pappersarbete och så vidare. Intervjuerna ägde
rum på ett hotell i Sverige och var på engelska, säger Helen.

–

jag lärde mig ett nytt språk och fick vänner för livet. jag är verkligen glad att jag tog chansen och vågade åka!

Text: Emma Sabel

möjligheten till utlandsstudier var väl-

» du får kompisar över hela
världen och får uppleva
en helt ny kultur! «
att söka till utbildningar utomlands kan gå till på olika sätt. Det

kan göras genom ett utbyte, vilket är möjligt om du går på en skola i
Sverige som har avtal med en skola utomlands. Utbytesavtalet avser
oftast en termin eller två. Det går även, som Helen gjorde, att ta hjälp av
en förmedlare av utlandsstudier, en så kallad agent. Denne kan sköta
allt från ansökan till anskaffandet av bostad. Man är dock inte tvungen
att ta någon till hjälp. Det går bra att söka utbildningar och fixa med
allt pappersarbete på egen hand. Utöver att ansöka till skolan kan du
behöva söka visum, vaccinera dig och hitta boende. Var beredd på att
förberedelserna kan vara tidskrävande, så se till att vara ute i god tid.
Helen valde att studera grafisk design i England. Eftersom hon hade
gått media med inriktning grafisk design på gymnasiet, kändes det
naturligt att fortsätta på det spåret.
– Det fanns mycket goda möjligheter att få ett jobb i branschen i
England, säger Helen.
– Utbildningen var mestadels praktisk och uppdelad i olika projektarbeten. Detta gjorde mig förberedd för arbetslivet, tillägger hon.

vistelsen i england gav så mycket mer än själva utbildningen. He-

len träffade människor från hela världen och hon har fortfarande, flera
år senare, kontakt med ett flertal. Hon fick lära sig om olika kulturer och
inte minst förbättra sin engelska. Nu kan hon både tala med och förstå
vilken småstadsbritt som helst.
Att hon fick klara sig själv i två år gjorde också att hon blev mognare
och fick mycket livserfarenhet. Hon lärde sig snabbt var den billigaste
maten fanns och att hon faktiskt kunde klara sig helt själv, i ett helt nytt
land. Kunskaperna och erfarenheten har även varit fördelaktiga då hon
sökt jobb, både i England och hemma i Sverige.
Läs mer på www.plugga-utomlands.se

digt viktig när Sanna Erlandsson, 26 år från
Kristianstad, skulle söka till universitetet.
– Jag hade bestämt mig för att jag ville utomlands långt innan jag började plugga. Jag
valde Informatörsprogrammet eftersom en
valbar termin utomlands ingick, berättar hon.
Möjligheten att åka som utbytesstudent erbjuds inte vid alla universitet- och högskoleprogram. Det måste finnas utrymme i utbildningen för utlandsstudier, till exempel i form
av en termin med valbara kurser. Det måste
också finnas ett avtal mellan skolan i Sverige
och en skola utomlands. När Sanna åkte till
Mexiko kunde en mexikansk student komma
till Sannas universitet i Sverige. Det är precis
vad termen ”utbytesstudent” syftar på; att ett
tillfälligt byte av studenter sker mellan två
skolor i olika länder. På så sätt blir studierna
utomlands kostnadsfria för den svenska studenten. Levnadskostnader kan som vanligt
finansieras genom lån från Centrala studiestödsnämnden, CSN.
sannas universitet erbjöd över hundra

destinationer. De sökande studenternas betyg avgjorde vem som skulle få åka vart, det
vill säga om de skulle få sina förstahandsval
eller inte. Själva ansöknings- och urvalspro-

cessen kan se olika ut vid olika skolor. Vissa
universitet fäster mer vikt vid till exempel ett
personligt brev eller antal avklarade högskolepoäng. Sedan måste också den utländska
skolan godkänna den svenska studenten. När
Sanna skulle rangordna vart hon ville åka blev
Hawaii förstahandsvalet och San Fransisco
kom god tvåa.
– Men jag visste att chansen att jag skulle
få åka dit var liten eftersom konkurrensen var
hård om de få platser som var tillgängliga för
utbyte, säger hon.
Sanna fick sitt tredjehandsval, Mexiko City,
men hon blev allt annat än besviken. Det som
endast skulle varit en termin utomlands blev
ett helt år, vilket godkändes av skolan i Mexiko och universitetet hemma i Sverige.
– En termin gick så fort, jag hann inte alls
lära mig så mycket spanska som jag ville. Jag
ville också umgås mer med lokalbefolkningen och lära mig mer om kulturen.
idag bor sanna i Stockholm där hon jobbar som informatör. Hon är övertygad om att
hennes tid utomlands är en merit som arbetsgivare uppskattar.
– Att åka så långt bort som till Mexiko visar
att man vågar ta steget utanför trygghetszonen och testa något helt nytt. Det visar också

att man är självständig och ansvarstagande,
säger Sanna.
Sanna menar att man inte behöver vara någon speciell typ av människa för att trivas som
utbytesstudent. Det gäller bara att bortse från
sin eventuella rädsla för det okända.
– Det spelar ingen roll vem man är, jag tycker att alla borde ta chansen om den erbjuds.
Man ska inte låta sin rädsla hindra en. Se det
som ett äventyr! Jag har sett platser jag aldrig
skulle ha sett annars och jag skulle göra om
det igen om jag kunde.

» ta chansen om
den erbjuds «

Sanna med vänner utanför
skolan i Mexiko City.

Hos oss hittar du utbildningar över hela världen!
medicinska studier i polen - en utbildning för livet!

kanada Mexico
kubaBrasilien
Dubai Tjeckien
Australien Italien
DominikanskaUSA Costa Rica kina

republiken

Polen
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Storbritannien

Högklassig utbildning på engelska, trevlig, mångkulturell studentmiljö med många svenskar
godkänd inom hela eU
Handledning från anmälan till studiestart
låga levnadskostnader och csn-stöd antagningsintervju i sverige
Poznan University of Medical sciences
•Läkare • Sjukgymnast (B.Sc. in Physiotherapy)
•Tandläkare • Apotekare (Doctor of Pharmacy)
InformATIon: www.PoznAn.no
poznan.indd 1

collegiUM MedicUM, Bydgoszcz
•Läkare

KonTAKT: PoznAn@uIA.no
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FOLKHÖGSKOLA

FOLKHÖGSKOLA

En utbildningsform
som passar alla

MER ÄN
bara EN SKOLA

det finns en utbildningsform där du är viktigast.

på folkhögskolan står dina behov, förkunskaper och
erfarenheter i fokus.

–

det ger otroligt mycket att plugga på folkhögskola.

du utvecklas både socialt och inom ditt intresseområde,

menar maria wallinder som studerat en tvåårig musiklinje.

Kristoffer Olsson, lärare på Valjeviken.

Text: Emma Sabel

valjevikens folkhögskola är en plats för utveckling. oavsett om du vill bli behörig för högre studier eller för ett yrke,

sveriges drygt 150 folkhögskolor är inte bundna till några läroplaner, utan kan själva bestämma över sin profilering och sitt kursutbud. Marias tips till dig som vill studera på folkhögskola är att först
kolla upp skolans profil och spetskompetens. Det är viktigt att dessa
stämmer överens med dina intressen. Marias folkhögskolestudier förberedde henne inför en högskoleutbildning till rytmikpedagog.
– Om jag inte hade pluggat musiklinjen hade jag nog inte kommit in
på rytmikpedagogutbildningen, berättar Maria.
vuxna studerande från

hittar du något som passar dig. till höstterminen gör valjeviken en satsning och startar fyra nya utbildningar, tre av
dem med inriktning musik.
Text: Gustav Kullander

» stämningen är avslappnad
och gemenskapen blir stark «

18 år och uppåt är välkomna att studera

på folkhögskola. Studierna ger inga akademiska högskolepoäng, men
de flesta av kurserna som erbjuds studeras på eftergymnasial nivå. För
dessa ställs samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, det
vill säga grundläggande behörighet. Du som saknar grundläggande
behörighet kan studera så kallad Allmän Linje eller Allmän Kurs på
folkhögskolan, vilket är ett alternativ till komvuxstudier. Marias musikstudier var på eftergymnasial nivå och hon uppskattade arbetssättet
på folkhögskolan.
– I och med att jag gick musiklinje hade vi inga direkta tentor. Istället
hade vi läxor, konserter och föreställningar. Detta passade mig väldigt
bra då jag är mer praktisk och musikaliskt kreativ än teoretisk. Lärarna
var väldigt bra och kompetenta och utbildningen var en bra förberedelse för högre studier inom musik, säger Maria.

del i folkhögskolans studiemiljö eftersom det skapar en nära gemenskap mellan kursdeltagarna.
– Nästan alla i min klass bodde på internatet, vilket gjorde att vi fick
väldigt bra sammanhållning. Man umgicks inte alltid med alla, men de
man umgicks mest med kom man väldigt nära, berättar Maria.
själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot

måste du betala eventuell kursavgift, studiematerial, lunch med mera.
Om du väljer att bo på internatet betalar du också för kost och logi.
Kostnaden för inackordering varierar mellan olika skolor beroende på
rumsstandard och antal måltider, men ett riktvärde brukar vara cirka
4 000 kronor i månaden.

på folkhögskolan uppstår ofta en unik gruppdynamik eftersom

variationen mellan deltagarna är stor. Den avslappnade stämningen
bidrar även till ökad motivation och inlärning.
– Jag växte mycket som människa under mina år på folkhögskolan.
Framförallt så fick jag bättre självkänsla och självförtroende.
De allra flesta folkhögskolor har internat, vilket möjliggör för kursdeltagarna att bo på skolan under studietiden. Internatet är en viktig

Vill du veta mer om folkhögskolor eller hitta en folkhögskoleutbildning
som passar just dig? Då ska du gå in på www.folk-hogskola.se.

Region Värmlands Folkhögskolor
Ingesund – musik, hantverk, studioteknik
Klarälvdalen – turism, skogsvård, natur & faunavård
Kristinehamn – dans, distans, ledarutbildning
Kyrkerud – bild, form, konstprojekt, ullakademi
Molkom – friskvård, film, skådespeleri, journalistik
På samtliga skolor kan du läsa Allmän kurs,
folkhögskolans alternativ till komvux.
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borg, på gränsen mellan Blekinge och Skåne.
Skolan är vackert belägen, precis där bokskogen möter havet. Valjeviken är en ideell
stiftelse som ägs av Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Skolan räknas ibland som
handikapprörelsens folkhögskola, något som
de själva är mycket stolta över. Men den vanlige studenten på skolan är vem som helst.
– Det är ofta någon som vill prova något nytt
eller skaffa sig behörighet för ett yrke eller för
högre studier. Det kan även vara någon som
vill utvecklas som människa, berättar Kristoffer Olsson som är lärare på Valjevikens folkhögskola där han undervisar främst i musik,
matematik och psykologi.
– Att jag blev lärare kom mest som en lycklig slump. Jag vikarierade och upptäckte hur
otroligt kul och givande det kan vara att arbeta
som lärare, berättar Kristoffer.
Innan Kristoffer började jobba på Valjevikens folkhögskola arbetade han några år på
en gymnasieskola samt på en högstadieskola.
Men idag är han folkhögskolelärare, vilket är
den skolform han anser är den mest spännande att arbeta inom.

– folkhögskolans grundtanke är att det
ska vara en tillgänglig skola där samtalet är
centralt. Studiegrupperna är mindre och innehållet i dem är ofta ämnesövergripande. Teoretiska pass varvas med praktiska moment
där gemenskap och sammanhållning bidrar
till det man ibland kallar för ”folkhögskolemässigheten”. Varje kursdeltagares erfarenheter och kunskaper är lika mycket värda och
man delar med sig av det man kan.

» här är studiegrupperna mindre «
Lokalerna på Valjeviken fungerar inte bara
som en folkhögskola, utan även som idrotts-,
friskvårds-, rehabiliterings- och konferensanlägging. Här finns även en vårdcentral, ett
fräscht badhus, spa och en idrottshall.
– Att vi har så mycket här på plats är naturligtvis något vi drar nytta av. Vid behov på
folkhögskolan kan vi utnyttja andra professioner som sjukgymnaster, fritidsledare, assistenter med flera, säger Kristoffer.
– Enligt mig är internatboendet en viktig del

2/13/2012 9:41:18 AM

av folkhögskolelivet och det finns naturligtvis
här också. Hos oss på Valjeviken finns fräscha
boenden till en rimlig kostnad.
inför höstterminen 2012 gör Valjeviken en satsning på fyra helt nya utbildningar.
Det är allmänna kurser med profilerna idrott/
hälsa, musik/hälsa och musik/ljud. Den sistnämnda ges på två nivåer, grundläggande
och avancerad.
– Alla som tycker detta verkar spännande
är hjärligt välkomna att söka till Valjevikens
folkhögskola. Även om de flesta som söker
hit är utan funktionsnedsättning vore det roligt om någon med exempelvis rörelsehinder provade att söka. Bara för att man sitter i rullstol betyder ju inte det att man inte
kan sjunga, lira gitarr, bas eller keyboard,
avslutar Kristoffer.
Läs mer på www.valjeviken.se

För dig som vill bli
d e s i g n e r, f o r m g i v a r e , t ex t i l l ä r a r e , s k r ä d d a r e

Te x t i l & f o r m g i v n i n g

t
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konstkurser
Allmän kurs med
musikinriktning &
Recycle-Design-Återbruk

En ettårig kurs där du lär dig
• komponera egna skisser • bygga mönsterkollektioner • materiallära
• stilisering och rapportering av mönster • fackteckning • kulturhistoria
• digital bildbehandling • m.m.
Gör din egen portfolio och
kollektion.

h
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Kursen berättigar till studiemedel
från CSN och förbereder för högre
textila utbildningar i Sverige och
utomlands. Undervisningen är
kostnadsfri. Åsas internatboende
är prisvärt och ligger vackert
mellan Katrineholm och Flen.

n

distanskurser
Textil formgivning
&
Textil återbruk

www.eskilstunafolkhogskola.nu

www.asa.fhsk.se

www.regionvarmland.se
värmland.indd 1

valjevikens folkhögskola ligger i Sölves-
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VUXENUTBILDNING

VUXENUTBILDNING

det är aldrig
för sent att
börja plugga

från jobbdröm

till drömjobb

för alla utbildningar på högre nivå krävs att du har

grundläggande behörighet för högskolestudier. ett sätt att
bli behörig är att studera på komvux. det kan även du som

att komma ut i arbetslivet behöver inte vara särskilt komplicerat. movant erbjuder vuxenutbildning runt om på flera olika

vill byta yrke eller enbart läsa för nöjes skull.

–

orter i landet i nära samarbete med arbetslivet. hans-olof söderholm fick arbete där han praktiserade, direkt efter det att

jag är glad att jag hade möjlighet att studera på

utbildningen var klar.

komvux, säger jonatan qvist.

Text: Gustav Kullander

Text: Emma Sabel

treårigt gymnasium ger grundläggande behörighet för studier

på högre nivå. Du som saknar ett fullständigt gymnasiebetyg (eller delar av grundskolan) kan komplettera din utbildning på komvux. Du kan
läsa enskilda kurser eller hela program. Komvux står för ”kommunal
vuxenutbildning” så det är därför du ska vända dig till din hemkommun om du är intresserad av en vuxenutbildning.
När du läser på komvux får du hjälp med att lägga upp en individuell
studieplan och du får ofta avgöra själv hur dina studier ska se ut. Det
finns både dags- och kvällskurser som ges på hel- eller halvfart och
på distans eller i klassrum. På komvux är studierna mer koncentrerade
och antalet undervisningstimmar färre, vilket innebär att du får arbeta
mer självständigt och ta ett stort ansvar för dina studier.

>>

Jonatan Qvist har pluggat upp betygen.

när du läser på komvux är du berättigad till studiemedel från Cen-

trala studiestödsnämnden. Vilka vuxenutbildningar och kurser som erbjuds varierar från kommun till kommun. Om du vill läsa en kurs eller
utbildning som inte finns i din kommun, kan du ha möjlighet att studera
via en annan kommun eller en privat anordnare av vuxenutbildning.
För detta krävs att din kommun går med på att betala din utbildning.

» idag är jag ig-fri! «

fram tills för några år sedan var det många som studerade på

komvux för att höja snittpoängen och på så sätt öka chansen till att
komma in på en högskoleutbildning. Idag har många kommuner tagit
bort möjligheten för dessa att delta i undervisningen på komvux. Man
har däremot rätt till en så kallad prövning. Detta innebär att du läser in
en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller ett
par tillfällen. Resultatet avgör då vilket betyg du får. Att göra en prövning kostar cirka 500 kronor per kurs och när du studerar inför en
prövning har du inte rätt till studiemedel.

jonatan qvist ville söka till universitetet men saknade behörighet

på grund av otillräckliga matematikbetyg.
– Mina mattebetyg från gymnasiet var usla. När jag blev arbetslös
under en kortare period kändes det som ett perfekt tillfälle att ta tag i
de där tråkiga betygen, berättar han.
Jonatan studerade både Matematik A och B på komvux och han är
glad att den möjligheten fanns.
– På gymnasiet tyckte jag att det var ganska tråkigt med matte, men
det löste sig fint och idag är jag IG-fri! säger Jonatan som nu studerar
ett treårigt högskoleprogram inom media och journalistik.

Läs mer om vuxenutbildning på www.komvuxutbildningar.se

Läs upp Betygen eLLer gå en yrkesutBiLdning
på ett sätt som passar dig

> Läs in din Behörighet för vidare
studier eLLer kompLettera dina
kunskaper;

> Läs en yrkesutBiLdning för arBete;

Omsorgslyftet.indd 1
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> kärnämnen > yrkeskurser
> 100 fristående gymnasiekurser
> språkkurser, ny 2012 – mandarin!
> Handels- och administrationsprogrammet
> Barn- och fritidsprogrammet till barnskötare
> Omvårdnadsprogrammet till undersköterska
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movant är resultatet av en sammanslagning mellan ByggSoft och Yrkesvux Halland.
De erbjuder arbetsnära utbildningar i samarbete med näringsliv och branschorganisationer som ska leda till arbete. Movant finns
på ett tiotal orter i landet och erbjuder vuxenutbildning till de flesta yrkesområden som är
praktiska. Movant finns för dig som vill testa
på något nytt eller för dig som vill förverkliga
din jobbdröm.

» jag blev erbjuden jobb
på min praktikplats «
Hans-Olof Söderholm, 25, är en av många
som fått sin jobbdröm uppfylld. Han läste till
murare på Movant i Halmstad.
– Jag blev erbjuden en anställning där jag
gjorde praktik. De var nöjda med mig helt enkelt, berättar han.
Tidigare hade Hans-Olof läst vid en högskola, men hoppade av efter en termin då han
kände att det inte var något för honom.
– Det var ett program på fyra år och allting
var i princip teori och att läsa från böcker. När
jag kom till Movant så var utbildningen på
knappt ett år och allting var mycket praktiskt.
Jag fick lära mig direkt och göra saker med
händerna istället. Vi hade ungefär en dag i
veckan med teori och resten var praktiskt arbete, berättar Hans-Olof.
jesper thörn är 22 år och studerar just nu
till murare i Varberg.
– Jag ville arbeta inom byggbranschen och
blev tipsad om Movant av en studie- och yrkesvägledare i kommunen, berättar Jesper.
Jesper hade varit sugen på byggbranschen
även tidigare, men hade för låga betyg för att
komma in på gymnasiet. Att påbörja en vuxenutbildning blev ett perfekt alternativ som
han inte ångrat.
– Det är mycket mer seriöst här än på gymnasiet. Framförallt är det inte så stora klasser
vilket gör att vi får en stark gemenskap, både
i klassen och med lärarna. Lärarna har dessutom enklare att hålla koll på hur det går för

25

mig och de är verkligen superengagerade,
säger Jesper och tillägger:
– Även om jag precis har börjat studera på
Movant har lärarna blivit som kompisar man
känt hela livet.
för att kunna arbeta så mycket praktiskt
som möjligt har skolan en bygghall där studenterna kan arbeta och lära genom att göra.
Där arbetar de med allt från att lägga golv till
att kakla. Jesper bygger just nu en lekstuga
tillsammans med en klasskamrat.
– Vi fick en ritning i handen som vi skulle
läsa av. Vi fick först beräkna materialtillgång
och hur den skulle byggas. Nu håller vi på
och bygger den, berättar Jesper.

» min dröm är att
starta eget «
Även om Jesper nyligen påbörjat utbildningen tror han inte att det kommer att bli några
problem att få arbete efteråt. Han har sina
framtidsplaner klara.
– Min dröm är att så småningom starta eget
inom byggbranschen och kunna anställa folk.
Det gäller att lägga manken till och arbeta
hårt. Att man tar in så mycket kunskap som
möjligt så att man kan starta eget och känna
sig självsäker, berättar Jesper. Även HansOlof har samma planer.
– Jo, att starta eget företag är väl drömmen.
Att ha något eget som man får att funka, berättar han och fortsätter:
– Om du vill komma ut i arbetslivet skulle
jag absolut rekommendera en sådan här utbildning. Egentligen kan man nog vara ganska grön på området. Man kan ändå lära sig
grunderna. Har man bara viljan till att lära sig
så kan man klara utbildningen utan problem,
avslutar Hans-Olof.
Läs mer på www.movant.se

VUXENUTBILDNING

vårdutbildningar
med stor valfrihet

VUXENUTBILDNING

Flexibel vuxenutbildning
på distans eller i klassrum
» det är kul att studera och det är kul att alltid utvecklas,
det är något jag tror alla människor behöver. «

som student hos medlearn väljer du själv om du vill studera i klassrum eller på distans och här kan du även validera
kurser du tidigare studerat.

–

jag hade en underbar termin på medlearn, berättar charlotte andersson.

Text: Gustav Kullander

–

vård och omsorg bättre. Det är ju fantastiskt!
avslutar Inger.

inget är så roligt som när studenter som
inte har pluggat på länge och haft dåligt självförtroende klarar proven och får fina betyg,
säger Åsa O'Connor som är omvårdnadslärare på MedLearn i Södertälje.
– Det är sådant som gör att jag tycker att jag
har världens roligaste arbete!
Studenter och lärare brukar kunna få en
god kontakt med varandra under en lång utbildning. Man träffas i skolan, har gemensamma lektioner och handledning.

behörighet för högre studier du söker, är en vuxenutbildning ofta rätt väg att gå.
Text: Emma Sabel

Läs mer på www.medlearn.se

om medlearn
• Utbildningar med många inriktningar för
vårdens olika arbetsområden.
• Kostnadsfria utbildningar som berättigar
till studiemedel från CSN.

som student hos medlearn har du stor fri-

het att själv välja hur du vill studera. Man kan
läsa i klassrum eller på distans. En som valde
att läsa på distans hos MedLearn i Västerås är
Charlotte Andersson. När hon började studera
kunde utbildningsplanen förkortas eftersom
hon redan hade läst vissa kurser. Hon hade
också vårderfarenhet som kunde valideras så
att hon fick flera betyg direkt. Redan efter en
termin var hon klar med sin utbildning.
– Jag hade en underbar termin på MedLearn. Jag blev alltid väl bemött och fick svar
på alla frågor som dök upp. Speciellt min
handledare gav mig ett otroligt stöd. Hon svarade alltid på mina mail och frågor och även
om vi inte träffades personligen så många
gånger var hon en bra och inspirerande lärare, berättar Charlotte som nu är på upplärning på den sjukhusavdelning där hon gjorde
sin praktik.

det menar ida thoursie som går en distansutbildning på miroi. oavsett om det är personlig utveckling, en yrkestitel eller

» vi är experter på
vårdutbildningar «
medlearn är ett av Sveriges största vårdut-

bildningsföretag med uppdrag från cirka femtio kommuner. De erbjuder allt från kommunal vuxenutbildning och utbildningar genom
Arbetsförmedlingen till Yrkeshögskoleutbildningar och personalutbildningar.
– Men allt som vi gör på MedLearn handlar
om vården, säger Inger Shakarchi som är regionchef för MedLearn i västra Sverige.
– Vi är experter på vårdutbildningar. Att
nästan alla får jobb gör att det känns väldigt
meningsfullt. Tänk att alla våra studenter
går ut i arbete och bidrar till att göra svensk

26

• Studier med lärare och kamrater i skolan
eller på distans med studiehandledningar
och lärarkontakt via telefon och e-post.
Det går också att kombinera till en egen
flexibel studieform.
• Heltids- eller deltidsstudier.
• Med vårderfarenhet kan hela eller delar
av en kurs valideras för betyg. Då förkortas utbildningstiden.
• MedLearns studie- och yrkesvägledare
hjälper gärna till med råd om studievägar
och hur man ansöker.

22-åriga ida thoursie påbörjade
utbildningen till butikssäljare studerade hon
en vuxenutbildning till undersköterska. På
gymnasiet gick hon samhällskunskap med
inriktning media. Ida har därmed prövat sig
fram i vitt skilda branscher, men nu har hon
hittat rätt inför framtiden.
– När jag är klar med butikssäljarutbildningen ska jag skaffa mig lite praktisk erfarenhet och sedan ta mig vidare. Mitt mål är att
jobba som butiksledare eller med något inom
marknadsföring, säger Ida.

innan

butikssäljarutbildningen är ett av Mi-

ROis många yrkesvuxprogram. Man kan välja
att studera på heltid eller deltid och undervisningen sker på distans. Ida jobbar samtidigt
som hon pluggar och valde distansstudier
eftersom det ger henne stor frihet att planera
sin tid.
– Jag får själv bestämma när och hur jag ska
göra mina skoluppgifter, samtidigt som läraren alltid är ett mail eller telefonsamtal bort.
Alla lärare jag haft har varit tillmötesgående
och hjälpt mig med de problem jag stött på.
Samma sak med mina kontaktpersoner som
jag kontaktar om jag vill boka prov, sänka studietakten eller liknande. Det är väldigt positivt
att ha det så, säger Ida.

miroi är en av sveriges största anordnare

av vuxenutbildning. De har, enligt Skolinspektionens regler om betygsrätt för vuxenutbildning, tillstånd att sätta betyg, anordna prövning
och utfärda intyg. Om man inte vill studera på
distans erbjuder MiROi även klassrumsundervisning. Det är precis vad Leila Facuse och
Johanna Forsberg valde när de skulle studera
MiROis undersköterskeutbildning.
– Jag utbildade mig först till vårdbiträde på
MiROi och mina erfarenheter från den tiden är
enbart positiva. Jag valde sedan att vidareutbilda mig till undersköterska av rent intresse.
Det känns bra att ha en teoretisk grund att stå
på och betyg på det man jobbar med, berättar 24-åriga Leila.
Johanna hade inte gått i skolan på många år
när hon började studera vid MiROi.
– Det var svårt att komma tillbaka till skolbänken till en början, säger Johanna.

– Men lärarna fanns där hela tiden som ett
stort stöd och motiverade oss. De var pedagogiska och utbildningsmaterialet var bra.
Leila håller med:
– Lärarna har stor betydelse för hur intressant man som student tycker att något är.
MiROis lärare var väldigt pedagogiska och
kunde alltid koppla det teoretiska med hur
det fungerar i verkliga livet.
Läs mer på www.miroi.se

om miroi
• MiROi bildades 1991.
• Finns på 90 orter i Sverige.
• Erbjuder nära 200 kurser och

vuxenutbildningar.
• Kommer att ha 28 000 – 30 000

deltagare och studenter under 2012.
• MiROi genomför förberedande,

orienterande, coachande och yrkesinriktade utbildningar och program
för Arbetsförmedlingen, kommuner
och privata företag.

27

VUXENUTBILDNING
ett steg närmare drömmen

VUXENUTBILDNING
Vuxenutbildning med
många attraktiva yrken

sara löfman drömmer om att bli lärare. innan drömmen kan bli verklighet måste hon skaffa den behörighet som krävs
för antagning till lärarprogrammet. det gör hon genom vuxenstudier vid hermods.

–

det bästa med hermods är valfriheten och de engagerade lärarna, säger sara.

Text: Emma Sabel

i sex års tid bodde Sara Löfman
med sin familj i Malaysia, där hon
gick gymnasiet och en vidareut» på hermods kan
bildning i Hotel and Travel Management. Nu vill hon sadla om och
du studera på både
studera lärarprogrammet.
grundläggande och
– Jag vill jobba med barn, antingen som förskollärare eller lägymnasial nivå «
rare på lågstadiet, berättar hon.
Saras studier i Malaysia gav
henne inte den behörighet som
krävs för att hon ska komma in
på en högre utbildning i Sverige.
Matematik på grundskolenivå och
gymnasieskolans Engelska A och
Svenska A behöver kompletteras
innan hon kan påbörja sina lärarstudier. Sara kontaktade vuxenutbildningen i
Jag åker in till skolan för lektioner och handsin kommun som hänvisade till Hermods, där
ledningstimmar, resten av tiden sitter jag
hon nu studerar.
hemma eller någon annanstans och pluggar.
– Om ett halvår är jag klar med mina stuSara påpekar vikten av att vara disciplinedier vid Hermods och då kan jag söka in till
rad när man studerar mycket på egen hand.
lärarprogrammet, vilket jag verkligen ser
Hon tycker också det är viktigt att lärarna
fram emot.
är engagerade och kommer med snabb respons och feedback.
hermods erbjuder grundläggande och
– Mina lärare är verkligen jättebra, de pugymnasial vuxenutbildning i fler än hundra
shar mig så att jag får jobbet gjort. Om jag
kommuner. Sedan starten 1898 har Hermods
fastnar i något brukar jag maila och fråga och
utbildat över fyra miljoner människor och
jag får alltid snabba svar tillbaka. Det hjälper
grundtanken är fortfarande densamma; att allmig att fortsätta framåt.
tid se till den enskildes behov, förutsättningar
och mål. Saras behov möts i och med den
hittills har sara haft ett prov vid Herstora valfrihet som Hermods erbjuder.
mods och detta skedde muntligt via datorn.
– Det finns dagskurser, kvällskurser och
Om man inte har den utrustning som krävs för
kurser på distans. Jag har valt lärarledda lekatt göra prov hemma kan man låna utrustning
tioner på heltid för att det passar mig bäst.
och sitta på skolan under provet.

– Jag pratade med en mattelärare
via webbkameran. Han skrev ner
en fråga på skärmen och så fick
jag förklara hur man skulle räkna
ut talet. Till en början var jag lite
skeptisk till ett muntligt matteprov
men det gick förvånansvärt bra,
säger Sara.
Utöver prov innehåller varje
kurs uppdrag som ska genomföras inom ett visst datum. Sara har
fått en studieplan som hon följer.
– Så länge man följer den är
det inte svårt att hänga med i undervisningen, säger hon.
oavsett om du ska skaffa dig
behörighet för högskolestudier,
omskola dig för ett nytt yrke, eller bara läsa
för ditt nöjes skull, kan du få hjälp av Hermods. Hos Hermods får du alltid officiella betyg utfärdade, satta av en behörig lärare. Du
kan välja mellan 120 olika nätbaserade kurser
som ges på distans. I vissa kommuner kan du
studera med en lärare i ett lärcentrum. Utbildningarna berättigar till studiemedel och är
kostnadsfria för dig som studerar på Hermods
genom vuxenutbildningen i din kommun.

T.ex. florist, bussförare, bagare/konditor, butikssäljare,
barnskötare, ekonomiassistent, undersköterska och
YH-demens undersköterska.
Välkommen till Centrum Vux, Marinens Väg 30,
136 81 Haninge, Tfn: 08-606 79 01, Fax: 08-606 79 24,
www.centrumvux.se, receptionen@cv.haninge.se

Det är roligare att arbeta med människor!
KompetensUtvecklingsInstitutet anordnar yrkesinriktad komvuxutbildning som möter
arbetsmarknadens krav och förändringar inom vård & omsorg, barn & fritid och hälsa.
Här möts du av professionell personal i en inspirerande studiemiljö. Har du yrkeserfarenhet
kan du validera och få betyg på dina befintliga kunskaper. Vi finns med centralt belägna
utbildningscenter på ett antal orter i Sverige. Välkommen att studera hos oss!
KompetensUtvecklingsInstitutet är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård & omsorg, förskola samt hälsa & friskvård. Vi utbildar
från grundläggande kunskap till expertis inom dessa områden. Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning, Yrkeshögskola, öppna utbildningar och
konferenser samt utbildningar för företag och organisationer. Vi arbetar över hela Sverige och har över 250 kommuner och företag som kunder.

Läs mer på www.hermods.se

SMS:a
Katalog till 72120
så skickar vi en
komvuxkatalog

www.kui.se | info@kui.se | 08-522 506 00
Studentumguiden.indd 1

Vårdutbildningar som leder till arbete!
Välkommen till SVOK som är specialiserade på vårdutbildningar.
Hos oss kan du välja när, var och hur du vill studera. Du kan studera
enstaka kurser eller en hel utbildning. Vi erbjuder även validering och
utbildningar för företag.
Exempel på arbete efter utbildningen; undersköterska med inriktning
inom sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och funktionshinder, elevassistent, boendestödjare, behandlingsassistent, skötare,
vårdare och omsorgsassistent.

2012-01-27 14:42:22

vården och barnomsorgen behöver dig!
•
•
•
•
•

Undersköterska
Barnskötare
Skötare inom psykiatrin
Personlig assistent
Elevassistent

Hos Lärgården studerar du dagtid i positiv och engagerad lärmiljö.
Vi erbjuder även vår lovordade distanspedagogik för dig som vill studera
på distans, kanske i kombination med jobb?
Har du arbetslivserfarenhet? Din utbildning kan förkortas.
Prata med oss om att validera dina kunskaper!

För mer information och anmälan kontakta oss på 08-56 29 1200
www.svok.se
SVOK.indd 1
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Lärgården

Kontakta oss på 08 – 88 01 90 eller via www.largarden.se

2/11/2012 3:11:42 PM

Kostar som ett vanligt SMS

lärgården2.indd 1
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YRKESUTBILDNING

En yrkesutbildning
ger dig spetskompetens
lockas du av en specifik yrkestitel? med en yrkesutbildning

YRKESUTBILDNING
Stort behov av osteopater
osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som är relativt ung i sverige. dennis jönsson och cecilia idemalm

läste osteopati på stockholm college of osteopathic medicine (scom). nu är de examinerade osteopater och arbetar med
människor

kan du bli allt från projektledare till personlig tränare

–

deras drömyrke.

Text: Gustav Kullander

eller massageterapeut. chansen är stor att det finns något
just för dig. här kan du läsa mer om utbildningstypen som
vässar din spetskompetens.

» praktiska moment
dominerar ofta i
yrkesutbildningar «

Text: Emma Sabel

vilken utbildningsform som passar just dig är en av de största

frågorna du behöver ta ställning till innan du börjar plugga. Om du
väljer en yrkesutbildning får du en yrkestitel inom ett specifikt område.
Många yrkesutbildningar bedrivs i nära samarbete med näringslivet,
vilket innebär att du ges tillfälle att knyta värdefulla kontakter under din
studietid. I en yrkesutbildning varvas teoretiska kunskaper med praktiska moment, där den praktiska delen oftast är dominerande. Johan
Kullander arbetade i receptionen på ett gym när han blev intresserad
av att bli personlig tränare. Valet föll på en yrkesutbildning.
– PT-utbildningen var väldigt intensiv, totalt en och en halv månad.
Det var jäkligt roligt och lärorikt, berättar Johan.
det kan upplevas svårt att skilja mellan yrkesutbildningar och

Yrkeshögskoleutbildningar (Yh/Ky). En privat yrkesutbildning är dock
upplagd på ett lite annorlunda sätt jämfört med en Yh- eller Ky-utbildning. Myndigheten för Yrkeshögskolan granskar och godkänner alla
Yh- och Ky-utbildningar. Det är alltså Yh-myndigheten som beslutar om
dessa utbildningar ska få starta eller inte. De privata yrkesutbildningarna står inte under någon statlig myndighet och är oftast inte kostnadsfria eller studiemedelsberättigade. Yrkesutbildningarna, privata
eller inte, skiljer sig också mycket från de klassiska akademiska utbildningarna som ges vid högskolor och universitet. Den största skillnaden
är att de praktiska momenten ofta är dominerande i yrkesutbildningar.

bildning kosta allt från noll till flera hundratusen kronor. Kostnaden beror på vem som är utbildningsanordnare.
– Jag betalade själv för min utbildning, men jag fick väldigt bra rabatt
genom mitt arbete. Det viktiga för mig var att gå en utbildning som gav
mig ett internationellt certifikat. Jag valde att betala eftersom jag visste
att det var en bra utbildning, säger Johan.

eftersom de privata yrkesutbildningarna inte står under någon
statlig tillsyn är det upp till dig att undersöka om de är godkända av
yrkesområdets branschorganisation och huruvida de ger ett nationellt
eller internationellt godkänt diplom eller en examen. Ett tips är att ta
kontakt med studenter som pluggat den utbildning du är intresserad
av eller gått på den skola där du vill gå. På så vis kan du få mer information och svar på dina frågor. Vad gäller kostnad så kan en yrkesut-

yrkesutbildningar erbjuds inom en uppsjö av branscher. Dina möj-

ligheter är många! Du kan hitta mer information och söka utbildningar
på www.yrkesutbildningar.se.

Teaterutbildningar & kurser för alla!
Teaterlinjen – deltid 2 år
En förberedande utbildning för dig som vill
bli en kreativ och aktiv skådespelare inom
teater, film, tv och andra scener.

Filmskådespelarteknik
Utveckla din skådespelarteknik framför
kameran.

Teaterkurser
Tre inspirerande kurser för dig som vill prova
på eller ta nästa steg inom teatern.
– Teaterkurs med Mia Poppe
– Master the Monologue med Jeffrey Glickman
– Auditionteknik för teater och film

Barn och ungdom – på lek och allvar
Du mellan 6-18 år lär dig teaterns grunder
genom improvisation och scenisk gestaltning.
Kurser i Stockholm och Åkersberga.
Näringsliv
Vi skräddarsyr utbildningar
och kurser för näringslivet.

calleflygare.se
Calle Flygare Teaterskola, Västmannagatan 5, 111 24 Stockholm
Telefon 08 628 22 34, info@calleflygare.se
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osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som grundades 1874 i USA
av läkaren Andrew Taylor Still. Osteopati är
en holistisk vetenskap och ett läkningssystem
där man i behandlingen stimulerar kroppens
självreglerande förmåga att läka. Detta genom optimering av rörelse strukturellt, som
funktionellt. Dennis Jönsson, 35 år, och Cecilia
Idemalm, 36 år, läste osteopati på Stockholm
College of Osteopathic Medicine (SCOM).
Dennis är tidigare utbildad till massageterapeut med egen behandlingsklinik.
– Jag ville fördjupa mina kunskaper om
kroppen för att påverka patienters hälsa. Jag
tyckte att osteopatin erbjöd något som jag inte
hittade någon annanstans inom den manuella
medicinen. Det tog ett tag att komma fram till
om jag var redo för studier i fem år, men jag
har aldrig ångrat mitt beslut, säger Dennis.

» osteopatin är helt
outstanding som
behandlingsform «
cecilia hade jobbat i elva år som personlig tränare och ville vidareutvecklas. Hon visste att hon ville arbeta inom området hälsa på
ett individuellt plan.
– När jag första gången läste om osteopati
så verkade det vara precis vad jag letade efter. Den verkade ha min holistiska syn som jag
ville arbeta utifrån. Så när jag kunde kombinera mina tidigare erfarenheter med ny kun-

utbildningen bedrivs i fräscha och fina

skap i min hemort Stockholm var valet enkelt,
säger Cecilia.
som osteopat anser man att sjukdomar är
ett uttryck av störd kroppsfunktion, mekaniskt,
fysiologiskt och psykologiskt. Sjukdom är ett
uttryck av att de hälsobringande processerna
är hindrade att upprätthålla hälsa och kroppsfunktion. Det finns inget terapeutiskt system
som kan bota, utan terapeuten stimulerar enbart kroppen till läkning, självupprätthållande
och självreglering av hälsa. Det vill säga att
kroppen läker sig själv.
– Osteopatin är en komplett behandlingsform som i mitt tycke är unik i sitt slag och
helt outstanding! Den tar med alla kroppssystem och som osteopat jobbar jag alltid med
människor och inte bara med olika symptom,
säger Dennis.

Pilot på 18 månader
Professional Pilot Program
Sveriges effektivaste flygutbildning
Instruktörer med flygbolagserfarenhet
12 mån i San Diego, USA och 6 mån i Västerås
Flygning i ett av världens mest trafikerade luftrum
Har du det som krävs för att bli kommersiell pilot?
Besök oss på en informationsdag så berättar vi mer.
www.pilotutbildning.se
info@bfsaa.se
+46 (0)21- 802 828
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lokaler med duktiga lärare från Sverige, England och Frankrike. De är samtliga mycket
framstående i sina respektive områden. Eftersom osteopatin är ganska ung i Sverige finns
det fortfarande ett stort patientunderlag. Bara
i Storbritannien finns det över sextusen osteopater, att jämföra med cirka tvåhundra osteopater i Sverige. I flera länder i Europa ingår
osteopaterna i primärvården.
– Yrket har mycket goda framtidsmöjligheter tack vare osteopatins kvalitet och bredd.
Idag är människor generellt sett mer benägna
att själva söka efter hjälp som inte tillhandahålls inom ramen för den traditionella vården,
säger Cecilia.
– Utbildningen har bidragit till att jag har fått
ett yrke som jag kan vara stolt över och som
är roligt och utmanande, säger Dennis.
under utbildningen blandas både teori
och praktik. Praktiken görs under det tredje
året i skolans elevklinik där man behandlar
patienter med hjälp av klinikhandledare. Om
man ska läsa till osteopat är det bra att ha erfarenhet av att jobba med människor. Det kan
även vara en fördel att ha en tidigare utbildning eller kurs inom det medicinska området.
Läs mer på www.scom.se

YRKESUTBILDNING

med fokus på träning och hälsa
cecilia ehrling har dansat sedan fem

YRKESUTBILDNING

från fritidspedagog till nagelteknolog
skönhetsindustrin växer så det knakar och nagelbranschen är inget undantag. den som vill arbeta med nagelvård måste

års ålder och vunnit let’s dance två

därför hålla sig uppdaterad med de senaste teknikerna och trenderna inom nagelkosmetiken. detta tog samira lahdou

karriär inom dans, träning och hälsa.

Text: Emma Sabel

fasta på när hon bestämde sig för ett yrke med lite mer klös i.

gånger. nu utbildar hon sig för en

–

jag brinner för fysisk aktivitet och

vill väldigt gärna jobba mer med det i
framtiden, säger cecilia.
Text: Emma Sabel

» gruppträning
är otroligt
mycket glädje «

– jag valde att utbilda mig till Diplomerad Nagelteknolog eftersom

–

när jag dansar får jag en härlig känsla inom mig, dans är som balsam för själen.
Jag älskar att röra mig till musik och när jag
dansar kan jag släppa allt annat och fokusera,
berättar Cecilia Ehrling som började tävlingsdansa redan som nioåring.
Cecilia siktar nu på en framtid inom träning
och hälsa. Därför utbildade hon sig till gruppträningsinstruktör vid SAFE Aerobics/Dansutbildning i Göteborg.
– Gruppträning är otroligt mycket glädje
och pedagogiken skiljer sig från dansen. Det
gör träningen bra, säger Cecilia.
Utbildningen till gruppträningsinstruktör
omfattar tre dagars lärarledd undervisning.

med safe får du de verktyg du behöver för

att lyckas i ett av träningsbranschens roligaste
och mest kreativa yrken.
– Det jag framförallt har tagit med mig från
SAFE-utbildningen är att det räcker med enkelheten, berättar Cecilia.
Cecilia utbildar sig nu till idrottslärare som
ytterligare ett steg på vägen mot sin framtida
yrkeskarriär inom hälsa.
– Jag vill kunna arbeta med dans, träning
och hälsa i någon form med en önskan om en
viss stabilitet och fast grund.
cecilia kombinerar sina studier med den

karriär som Let’s Dance banat väg för.
– Let’s Dance har självklart bidragit till en

Cecilia Ehrling har studerat på SAFE.

bättre marknadsföring för min del. Idag arbetar jag med företagsevents och hälsoresor, jag
undervisar på olika evenemang och medverkar i Tony Irvings shower, säger hon.
– Jag är också gruppträningsinstruktör vid
SATS i Stockholm. Vi dansare vill gärna dela
med oss och jag brinner för fysisk aktivitet
och vill gärna jobba mer med det i framtiden.
att cecilia har talang som lärare och in-

struktör råder det inga tvivel om.
– När jag vann Let’s Dance för första gången 2007 tillsammans med Martin Lidberg, så
var det första gången som jag undervisade.
Det jag uppskattar mest med konceptet Let’s
Dance är att jag får coacha en människa till
utveckling och det är fantastiskt att få vara delaktig under resans gång, säger Cecilia.
TV-programmet har också bidragit till Cecilias egen utveckling.
– Jag har lärt mig mycket om mig själv och
kan nu lättare hålla ett gott tillstånd i ett högt
tempo. Jag har blivit tuffare, modigare och kan
ta människor på ett bättre sätt.
Cecilia berättar att det hon uppskattar allra
mest med pardans är känslan och närheten
mellan människor.

– Olika dansstilar bidrar till skådespeleri
och det tycker jag om. Rumba är till exempel
kärlekens dans, säger hon.
cecilia lade tävlingsskorna på hyllan

2005 efter en lång tävlingskarriär.
– Min mamma tog mig till Ackes dansskola
när jag var fem år gammal. Vid nio års ålder
började jag sedan att tävlingsdansa latinamerikanskt och standarddans. Det var träning
varje kväll, tre till fyra timmar och sedan tävling på helgerna. Jag gick dansestetisk linje
på gymnasiet och tog även dansklasser utanför skoltid, berättar Cecilia.
vill du jobba i en framtidsbransch?

Med en licens från SAFE har du möjlighet att
arbeta inom träningsbranschen både i Sverige och utomlands. Många av SAFE:s tidigare
kursdeltagare är idag framgångsrika och
återfinns inom flera olika yrkeskategorier.
Låt dig inspireras av Cecilia Ehrling – ta steget att skapa dig själv en ny karriär, där SAFE
kan fungera som språngbräda!
Läs mer på
www.safe-education.se

naglar och skönhet är något som ligger i tiden, säger Samira.
Samira Lahdou, 30, är utbildad fritidspedagog men efter att ha jobbat med barn och ungdomar i elva år kände hon för att prova på något
nytt. Under åtta veckors tid gick hon en intensivutbildning vid American Nails T&T Nail Art.
Utbildningen till Diplomerad Nagelteknolog är bred och innehåller
de senaste teknikerna inom nagelbranschen. Exempel på ämnesområden är nagelförlängning, manikyr, handmassage och paraffinbehandling. Studenterna får också lära sig det som behövs för att de ska
kunna starta eget; allt från marknadsföring och försäljning till kundbemötande och salongsvård. Man har därför alla förutsättningar att starta
eget direkt efter utbildningen.
maha chammas är ägare till American Nails T&T Nail Art. Hon be-

rättar att det går att studera till Diplomerad Nagelteknolog på heltid,
deltid eller distans.
– Vår skola och salong ligger i Stockholm, men eftersom vi även
bedriver utbildning på distans kan man utbilda sig till nagelteknolog
hos oss oavsett var man bor. Distansutbildningen startar efter överenskommelse och under utbildningstiden har studenterna regelbunden
kontakt med sina lärare per mail och telefon. Vi anpassar oss till alla
studenters nivåer och vi kan även lägga upp individuella kursplaner.

» den enda begränsningen
är du själv «

–

nagelteknologyrket är ett uppskattat och socialt yrke. Människor kommer till oss nagelteknologer för att koppla av och bli fina.
Därför uppskattar de den tid de spenderar hos oss, säger Samira.
Att ständigt möta olika människor med olika behov och önskemål är
det mest utmanande med yrket, enligt Samira.
– Man kan hela tiden fortsätta utvecklas som nagelteknolog, det beror helt på hur intresserad man är.
Även Maha framhåller nagelteknologyrket som ett kreativt och roligt
jobb där det finns stora möjligheter till utveckling.
– Man kan delta i tävlingar så som stora mästerskap, eller själv bli lärare så småningom. Beroende på hur mycket man är beredd att arbeta
kan månadslönen bli väldigt tacksam, säger Maha.
Det är tydligt att Samira uppskattar friheten i yrket och hon menar

att den enda begränsningen är du själv.
– Hur mycket du tjänar som nagelteknolog och hur mycket du utvecklas i yrket, beror helt på dig själv. Om du har det rätta intresset
tycker jag definitivt att du ska gå en utbildning, det är värt det!
Läs mer på www.naglar-naglar.com

KURSSTART!
Januari, april
och augusti.

Hudterapeut, ett framtidsyrke.
Med en examen från Elisabethskolan kan du arbeta på
salong eller Spa, som säljare, utbildare eller öppna egen
salong. Du kan även ta en internationell CIDESCO-examen
som öppnar dörrarna för dig också utomlands.

”Det här har varit mitt roligaste
utbildningsår någonsin!”
Mikaela Tersaeus, Dipl. Hudterapeut feb 2011
Sveriges äldsta hudvårdsskola med utbildning i Stockholm och Göteborg
För mer information ring 0200-21 14 14
www.elisabethskolan.se, info@elisabethskolan.se
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International Makeup Center (IMC) är en av Europas
ledande yrkesskola för blivande makeupartister.
Utbildningarna håller hög internationell standard och
möjlighet till praktik. Som diplomerad makeupartist från
IMC är dina chanser att få jobb mycket goda.
– Skönhetsmakeup, är en 10 veckors yrkesutbildning
där du får grundläggande och avancerade kunskaper
för att arbeta som makeupartist.
Tel: 08- 411 20 16, 073- 38 92 220
info @ int er na t io na lma keup cent er.se
int er na t io na lma keup cent er.se ma keup st o r e.se
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YRKESUTBILDNING

Sök och jämför bland

över

Bartendern som ska bli bäst i världen
21-åriga max fast. gästkontakten, energin och den positiva stressen fick honom
att falla handlöst för bartenderyrket. men det var svårt att få bartenderjobb i sverige utan utbildning. max studerade
därför vid europeiska bartenderskolan och gick snabbt från att vara student till att själv lära ut.
efter första passet bakom baren var

Text: Emma Sabel

max karsbrink kommer från Stockholm

utbildningstiden beskriver Max som den

men har spenderat de senaste åren utomlands med ett mål i sikte. Han ska bli världens
bästa bartender.
– Jag vill utvecklas inom barbranschen och
bli världens bästa bartender! Europeiska Bartenderskolan har varit och är ett stort steg i
rätt riktning, berättar Max.
Det var när Max tog chansen att åka till Spanien och jobba som bartender som han fick
upp ögonen för yrket.
– Intresset för yrket växte för varje dag jag
jobbade. Men när jag kom hem till Sverige
igen var det svårt att hitta jobb utan utbildning. Dessutom så ville jag utbilda mig för att
kunna jobba mer proffsigt bakom baren.
Max fastnade för Euroepiska Bartenderskolan, EBS. Skolans utbildningar är fyra veckor
långa och finns på flera platser i världen.
– Jag ville först gå i Thailand men jag hade
ett jobb när jag började utbildningen så det
blev Stockholm. Det spelar egentligen ingen
roll var man går, det är samma utbildning i
alla länder, berättar Max.

roligaste i hans liv. Till lärare hade han två av
Sveriges bästa bartenders, varav en har blivit
utsedd till ”Årets Bartender” vid ett flertal tillfällen. Själva utbildningen var uppdelad i olika
stationer; bar, free-pour, flair och teori.
– På barstationen övade vi på att blanda de
hundra olika drinkrecept vi skulle lära oss och
i vecka fyra kunde vi göra hela tolv drinkar
samtidigt. I free-pour lärde vi oss att hälla exakta mått utan att använda mätglas. Det var
svårt i början men väldigt roligt när man började förstå. Det allra roligaste var flair-delen,
när man jonglerar och tricksar med flaskorna
bakom baren.

» jag kan jobba var som
helst i hela världen «

assistent vid EBS i Thailand. Ganska snart blev
han huvudlärare vid EBS största skola på Kos
i Grekland.
– Med den kunskap jag fått från EBS kan jag
göra vad jag vill inom barsvängen. Dessutom
kan jag åka nästan vart som helst i hela världen och jobba.
om fem år tänker max ha uppnått sin dröm
om att bli världens bästa bartender. Då vill
han också driva egen bar samt vara delaktig i
en bartenderskola någonstans i Karibien eller
USA. Men man behöver inte ha lika höga mål
som Max för att gå en utbildning vid EBS.
– Vill man ha en rolig månad och lära känna
underbara människor samtidigt som man utbildar sig för ett spännande extraknäck, då
finns det inget bättre alternativ, avslutar Max.

7000

eftergymnasiala utbildningar
i Sverige och utomlands

www.studentum.se

• kom i kontakt med skolor och få
utbildningsinformation
• läs intressanta reportage
• räkna ut ditt snittbetyg
• recensera din skola
• diskutera eller ställ frågor
om studier i forumet
• läs studentbloggar
eller skapa en egen
• gör vårt yrkestest
• hitta utbildningar du
inte visste fanns!

Läs mer på
www.bartenderskolan.com

Efter utbildningen fick Max snabbt jobb på
en cocktailbar tack vare den jobbsajt EBS
driver. Därefter blev det Spanien igen och
en tid i London innan han började som lärar-

Florist

International Beauty
School of Sweden

Arbeta som Personlig Tränare
inriktning Funktionell träning och LCHF-kost/Paleo
För att bli en duktig personlig tränare behöver du rätt grundutbildning. Vår utbildning är internationellt godkänd av EHFA,
har en modern ämnesinriktning och en personlig prägel med
maximalt 14 deltagare. Vi integrerar teori och praktik i egna
lokaler och har ett utbildningsmaterial av högsta klass.

Vi utbildar framtidens
terapeuter

Läs mer på www.mfgruppen.se

Du kan välja att studera på heltid eller deltid.
Kursstarter i januari, februari och augusti.

Vi är Nordens ledande utbildningsföretag inom naturlig kost, träning & livsstil.
Se elevintervjuer på www.mfgruppen.se

Välkommen med din ansökan!
Kungsholmstorg 6, Stockholm

www.beautyschool.se

mf Hälsoutbildningar AB • Sankt Eriksgatan 50 NG • 112 34 Stockholm
08 - 411 32 00 • info@mfhalsoutbildningar.se • www.mfgruppen.se

08-6533722

34

35

B

sverige
porto Betalt
port payé

returadress: studentum ab, box 7165, 103 88 Stockholm

Grafisk form: Dolores Creative Kingdom AB | Bild: Matton AB

Affärsjuridik, 50p

Du har drömmarna. Vi har verktygen.
Vi erbjuder utbildningar av hög kvalitet där våra kunniga lärare finns nära dig – på webben eller i klassrum i ett
60-tal av Sveriges kommuner. Dessutom är alla våra kurser kostnadsfria och berättigar dig till studiemedel från csn.
Kontakta vår studierådgivning:
08-615 09 00 eller info@infokomp.se
www.infokomp.se

