STUDENTUM
GUIDEN
no. 10

Läs, inspireras och hitta en
utbildning för framtiden!

”STI har utbildningar
som leder till jobb”
Calle läste till STI-ingenjör vid
Stockholms Tekniska Institut.
Läs mer om STI på s.11

Gör snabb karriär i
fastighetsbranschen

Newton har YH-utbildningar som ger goda
möjligheter till snabb karriär.
Läs mer på s. 13.

Få CSN att räcka längre

s. 26

Lär dig plugga smart
s. 8
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vad ska du bli när du blir stor?

Har Du fokus på framtiden?
Bli applikationsutvecklare!

När jag var fem år gammal visste jag precis
vad jag skulle bli som stor. Fotbollsproffs
och snickare. Hur jag skulle få båda dessa
karriärer att gå ihop var inget jag tänkte på
i den åldern. Snickarplanerna försvann
dock så fort vi började med träslöjd i skolan. Jag var ingen talang. Drömmen om att
bli fotbollsproffs levde kvar ett bra tag. Om
jag ska vara riktigt ärlig så finns den kvar
än idag. Men som snart 30-årig back i ett
korpenlag är det nog dags att inse att just
den drömmen inte kommer bli verklighet.

Det finns hjälp att få

Var med och forma den mobila framtiden.

Det kan vara väldigt svårt att veta vad man
ska bli när man blir stor, men det finns såklart undantag. Vissa vet vad de vill väldigt
tidigt i livet. De har bestämt sig för att
plugga till läkare, jurist, civilingenjör eller
vad det nu kan vara. Men jag är ganska
säker på att majoriteten är precis som jag
var i gymnasiet – jag visste inte riktigt vad
jag ville göra eller hur jag skulle ta reda på
det. Det är inte lätt, men som tur är behöver beslutet inte gå särskilt snabbt. Man
kan komma på det allt eftersom. Om du
tillhör de som vet precis vad de vill läsa
och göra – grattis. Tillhör du inte dessa –
ta det lugnt. Det finns nämligen hjälp att
få. Det är här som denna tidning och Studentum.se kommer in bilden.

Med vår utbildning får du den kompetens som efterfrågas för att
utveckla appar så snabbt och effektivt som möjligt. Du får lära dig
verktygen för applikationsutveckling mot plattformar som iPhone
och Android. Med Java, C++ och Objective-C i bagaget kan du skapa
enkla till avancerade lösningar för marknaden.
Vår målsättning är att du efter avslutad utbildning har de kunskaper
som krävs för att vara attraktiv för anställning på arbetsmarknaden,
eller driva eget företag.

uhlinmedia.se

Våra övriga utbildningar

Specialiserad
undersköterska
i demensvård

Byggproduktionsledare

förord
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av intressanta reportage och tips. Vår förhoppning är att vi ska kunna inspirera just
dig till vidare studier. På Studentum.se
kan du dessutom söka, hitta information
om och jämföra bland tusentals olika eftergymnasiala utbildningar. Både i Sverige och utomlands. På Studentum.se kan
du även göra ett yrkestest för att se vad
du skulle passa som, eller räkna ut vad du
har för snittbetyg.
Vi hoppas kunna hjälpa dig i ditt sökande
efter utbildning så att du kommer underfund med vad du ska göra när du blir stor.
Om du kommer på det nu eller om fem år
spelar ingen större roll. Framtiden väntar
på dig och det är upp till dig att forma den.
Jag önskar dig lycka till. Trevlig läsning!

Söktjänst för utbildningar
Du läser nu den tionde upplagan av StudentumGuiden. Den riktar sig till dig som
går i tankar om att börja studera. Vi som
ger ut StudentumGuiden är Studentum.se
– Sveriges största och mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. I denna
tidning kommer du att kunna läsa massor

Gustav Kullander
Informationschef Studentum.se

Mätningstekniker

Utbildning inom
yrkeshögskolan

Mer information hittar du på www.yhk.se

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: sanna everskog lund

innehåll och redaktion
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Text: Emma Sabel
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dags att leta studentbostad?

Innehållsförteckning

Innan flyttlasset går till din framtida studiestad måste du
ha någonstans att ställa ner kartongerna. Studentlägenhet, korridorsboende, egen lägenhet eller inneboende
– hur vill du bo? Oavsett vad du väljer bör du tänka på att
nyttja alla dina kontakter och vara ute i god tid.

REDAKTIONEN
Helene Svanberg, 31 år.

dags att leta studentbostad?
s. 5

Skribent & informatör Studentum.se

“jag saknar tentaplugget”
s. 6

”När jag läste tredje året på medie-och kommunikationsvetenskap fick vi chansen att studera en termin
utomlands. Jag valde då att studera på Irland, något
som blev en oförglömlig upplevelse. Förutom att mina
engelskakunskaper blev bättre lärde jag även känna
en helt ny kultur och massa nya människor. Om du har
möjlighet, ta chansen att studera i ett annat land!”

kombinera idrott med studier
s. 7
så pluggar du smartare
s. 8
marknadsanpassade utbildningar
s. 10
Framtiden finns inom järnvägen
s.11
De har hittat sina drömyrken
s. 12
Snabb karriär i fastighetsbranschen
s. 13

Emma Sabel, 26 år.
Skribent & informatör Studentum.se

administratör inom vården
s. 14
socialt arbete med personlig prägel
s. 15

”Efter studenten reste jag jorden runt. Det bästa jag
gjort! Jag kom hem luspank och tog jobb i butik och på
hotell. Nästa resa gick till Skottland. Väl hemma igen
hade jag inga planer för hösten. Jag gjorde då en sen
anmälan till en utbildning inom kommunikation. Jag
gick på magkänslan och det blev en chansning som
gick hem. Ibland måste man bara våga testa!”

intresseras du av människor?
s. 16
Ök a dina chanser till ett bra jobb
s. 17
rivstarta din karriär redan under
skoltiden
s. 18
mikael a lever sin dröm
s. 20

Sanna Everskog Lund, 30 år.

plugga business i london
s. 21

Layoutare & informatör Studentum.se

Ett utby tesår i mexiko
s. 22

”När jag var 20 år flyttade jag till Oslo. Det planerade året
blev till hela sex år av resor och jobb. Till slut blev det dags
att ’ta tag i livet’. En vän tipsade om en media managementutbildning och den satt som handen i handsken! Att
börja plugga betyder inte att du måste sluta resa. Mitt
universitet hade utbytesavtal med en skola i Kenya, så
jag fick möjlighet att studera åtta månader i Nairobi .”

usa popul ärast bl and svensk a
studenter
s. 23
unik gemensk ap på folkhögskol a
s. 24
Skol an som coachar för livet
s. 25
Få ditt CSN att räcka
s. 26
Det är aldrig för sent
s. 28
med ditt behov i fokus
s. 29
snabbt ut i arbetslivet
s. 30
Från avhopp till jurist
s. 31
johan gick en yrkesutbildning
s. 32
vässa ditt cv medan du pluggar
s. 34

Övriga skribenter:
Katarina Borgedahl & Sofia Base

Nära hälften av alla som ska börja studera
flyttar från sin hemort till en stad i ett annat
län. Det kan verka skrämmande att lämna
tryggheten och börja om på nytt i en helt ny
stad. Men som student är det lätt att lära
känna nya människor i samma situation
och det finns mycket stöd att få från elevkårer och andra studentorganisationer.

”Om du är helt ny i en stad är
korridorsboende det bästa. Du lär
snabbt känna andra studenter som
är i samma situation.”

Leandro Odergaard, 27, har studerat vid
ett universitet i södra Sverige. Första studieåret bodde han i studentkorridor. Andra året flyttade Leandro till en privat studentlägenhet och tredje året fick han
förstahandskontrakt på en hyresrätt.

– Om du är helt ny i en stad är korridorsboende det bästa. Du lär snabbt känna andra studenter som är i samma situation.
Det är särskilt bra för de som flyttar hemifrån för första gången eftersom det är väldigt smidigt och tryggt, menar Leandro.

Var ute i god tid och använd
sociala medier
Men hur hittar du då en bostad i din nya
stad? Som med mycket annat gäller det
att vara ute i god tid. Börja titta runt redan
innan antagningsbeskedet landat i brevlådan. Annonsera i sociala medier och
nyttja alla dina kontakter. Kanske ska din
farbrors kollega hyra ut sin lägenhet i andra hand? Lägg gärna ut en annons där
du beskriver dig själv och vad du söker.
Vissa studentstäder erbjuder bostadsgaranti för nyinflyttade studenter. Exakt hur
bostadsgarantin ser ut kan vara olika från
kommun till kommun.

– Min första bostad fick jag genom bostadsgarantin cirka en månad innan studiestart. Därför behövde jag aldrig uppleva någon oro inför min bostadssituation,
berättar Leandro.
En del bostadsbolag släpper sina studentbostäder ett visst klockslag ett specifikt
datum. Då gäller det att vara snabb vid
datorn! Kolla upp hur det fungerar med
bostadsbolagen i din framtida studiestad
så att du inte missar din chans.
Studentbostäder i all ära, många drömmer ändå om ett förstahandskontrakt på
en egen lägenhet. Det kan vara väldigt
svårt att få tag på, i storstäderna är det
nästintill omöjligt om du inte varit förutseende nog att skriva in dig i bostadskön
flera år tidigare. Men så länge du ordnar
så att du har tak över huvudet den första
tiden är det bra. Det är betydligt lättare att
ordna med ett mer permanent boende
när du är på plats i staden.

UNIVERSITET & HÖGSKOLA
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Text: Emma Sabel

Text: Emma Sabel

“JAG SAKNAR TENTAPLUGGET”

kombinera idrott med studier

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. Den ledde mig till mitt drömjobb och gav mig en helt
ny umgängeskrets, säger Nils Hellquist.

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.

Efter gymnasiet var Nils, 27, inte alls sugen på att plugga vidare. Istället blev det
jobb och en resa jorden runt. Men när han
kom hem igen var läget annorlunda. Nils
saknade 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.
Att börja studera på högskola eller universitet är ett stort steg i livet och skillnaden mot
gymnasietiden är stor. Här är det mer ”frihet
under ansvar” som gäller och en stor del av
utbildningstiden handlar om självstudier.
På högskola och universitet kan du välja
mellan att läsa fristående kurser, studera
ett program eller skräddarsy din egen akademiska utbildning. Du kan läsa på heltid,
halvfart, kvartsfart och distans. Du kan
också åka på utbyte till ett universitet utomlands. Efter att du studerat på grundläggande nivå kan du gå en vidareutbild-

ning på magister- eller masternivå.
Möjligheterna är många!

”Min studietid blev en fullträff”
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, säger Nils som efter examen blev
varse om hur rätt han hade då han fick sitt
drömjobb på en mediebyrå i Stockholm.
– Min studietid blev en riktig fullträff och
förutom att jag trivdes med utbildningen
så fick jag massor av nya vänner och en
helt ny umgängeskrets.

Nils Hellquist fick sitt drömjobb efter examen
och arbetar idag på en mediebyrå i Stockholm.

Trots att Nils trivs väldigt bra med sitt jobb
och sitt nya liv i Stockholm tänker han ofta
tillbaka på studietiden.
– Att man skulle sakna tentafesterna, den
mysiga klassgemenskapen och det stadiga flödet av nya bekantskaper var ganska väntat. Att man också skulle sakna
tentaplugg sena kvällar, nervösa presentationer och påfrestande grupparbeten
var betydligt mindre väntat. Men det
hjälpte till att göra studietiden till vad den
var, avslutar Nils.

Läs mer på
www.hogskoleguiden.se

ap!
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Entreprenör - Elinstallation
Anläggningsingenjör med mera

Norra station - Kunskapsbyn i Hässleholm.

– Jag studerar till lärare på högstadiet och ”Umeå universitet har ett särskilt avtal
gymnasiet i ämnena idrott och hälsa samt för elitidrottare. Du kan läsa i ett
svenska 2 på Umeå universitet. Att det tempo som passar dig, skjuta upp
blev just idrottslärare föll sig ganska själv- tentor eller göra dem på en annan ort.”
klart eftersom jag älskar sport och idrott,
berättar Henrik, 27.
Henrik tycker om att lära ut och stå i cen- sele sportklubb och därför måste pendla 26
trum. Nu är han inne på sitt femte och mil tur och retur varje gång han ska spela.
sista år av utbildningen och han är minst – Eftersom jag brinner för min idrott så ser
sagt förväntansfull inför framtiden.
jag det inte som något problem och så
– Jag ser verkligen fram emot att få börja länge man är disciplinerad går det att
kombinera sporten med studierna.
jobba och komma ut i arbetslivet.
Henrik menar att Umeå är en trevlig stad Under sommarhalvåret spelar sporttokioch att universitetet har allt man vill ha ga Henrik också fotboll i Lycksele IF.
som student. Att det blev just Umeå uni- – Eftersom jag är hemma i Lycksele merversitet berodde till viss del på att det var parten av sommaren så stör det inte stulagom långt ifrån hans hemort, Lycksele. dierna så mycket och jag behöver inte
– Efter att jag avslutat min värnplikt som pendla på samma sätt som under hockeyjägare tänkte jag att det kunde vara skönt säsongen. Därför kan jag fortfarande
att ha nära hem och då föll valet på Umeå, hålla på med båda sporterna.
vilket jag aldrig ångrat.
Detta trots att Henrik spelar hockey i Lyck- Elitidrottsavtal på Umeå universitet
Studenter på elitidrottsnivå har ett särskilt
avtal på Umeå universitet. Avtalet gör det
möjligt att kombinera studier med elitidrott.
– 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 sin idrott.
Oavsett om man är elitidrottare eller glad
motionär finns alla möjligheter till träning
i Umeå. Detta eftersom norra Europas
största friskvårdsanläggning, ”IKSU”, ligHenrik Frank kombinerar sin ishockey med
ger på universitetsområdet.
idrottslärarprogrammet i Umeå.
– Stora delar av idrottslärarutbildningen

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.
– Det sägs också att många studenter
träffar sin kärlek på IKSU, vilket visar att
alla kanske inte är där för att träna... avslutar Henrik.

Läs mer på
www.use.umu.se
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Text: Sanna Everskog Lund
& Helene Svanberg

så pluggar du smartare
Mindmaps, jeopardy, anteckningar... Det finns lika många
studietekniker som det finns studenter. Vad passar dig?
Ta del av våra tips och undvik tentaångest!
Som student kommer du ibland bli tvungen att påminna dig själv om varför tentan
är viktig och varför du pluggar det du gör.
Mitt i pluggkaoset kan det vara lätt att
tappa fokus. Då är det bra att lyfta blicken
och visualisera målet: ”Jag tentapluggar
för att få min examen och skaffa ett kvalificerat yrke. Där och då, i framtiden, kommer det jag har lärt mig till användning.”
Att ha fokus på målet ökar motivationen!

Skapa en överblick
Skaffa dig en överblick på det du ska studera genom att göra en egen innehållsförteckning på allt du ska lära dig. Sortera
viktiga delar under övergripande rubriker.
När du har fått en översikt på det du behöver plugga in sätter du upp en tidsplan.
Med en tydlig tidsplan undviker du risken
för att sitta natten innan tenta och bläddra i vild panik bland dina papper.

Lär du genom att skriva? Skriv rent dina
anteckningar och gör korta förklaringar på
begrepp. Många gånger kan egna och
korta formuleringar fastna bäst. Försök
att skriva ner stödord istället för långa
stycken. Dessa spinner du vidare på när
du pluggar. Använd olika färger om du
känner att en enda färg gör det grötigt.
Lär du genom att läsa? Om det är just
läsa som fungerar bäst för dig så är det
just det du ska göra. Fråga en klasskompis om du får kika i hans eller hennes
anteckningar, det kan vara bra med en
annan persons perspektiv ibland.
Lär du genom att lyssna? Är du mer för
att lyssna kan du spela in dig själv när du
läser upp dina anteckningar. Eller be en
vän att läsa in om det känns jobbigt att
lyssna på din egen röst.

Alla fungerar olika

Jeopardy, pepp och fika

Alla fungerar olika, så även när det kommer till hur vi studerar. Beroende på hur
just du fungerar finns lite olika sätt.

Om du tillhör dem som gärna pluggar med
andra så kan du och dina studiekamrater
göra frågesportskort och tävla mot varan-

5 frågor

De självklara pluggtipsen

dra. En Jeopardytävling kan göra mycket
för inlärningen. Låt kompisen läsa upp
svaret så att du får ställa frågan!
Dela upp de svåraste delarna mellan dig
och dina pluggkompisar. Var och en får bli
expert på ett ämne och sedan undervisa
resten av gruppen.
Peppa varandra! Ta med fika och se till att ta
raster och promenader i friska luften. Ibland
kan pluggrupper vara stökiga så det gäller
att gruppen har bra självdisciplin mellan
pauserna. Sätt en regel om att det måste
vara knäpptyst mellan rasterna och planera
dagen så ni vet när ni ska förhöra varandra,
göra mindmaps och spela Jeopardy.

Det finns en hel del självklara studietips
som kan vara lätta att glömma i all tentastress. Här hittar du tips för fokus och
koncentration:

• Öka ditt fokus! Stäng ute världen
med öronproppar eller pluggmusik.
Har du svårt för att koncenterera dig
kan instrumentell musik passa bra.

• Undvik att distraheras! Stäng av mobilen och datorn. Om du skriver på datorn kan det vara bra att koppla ner
internet. Då undviker du att lockas av
sociala medier och mailen.

• Fyll på energiförrådet! Ät ordentligt
och slarva inte med mellanmålen.
Nudlar må vara billiga men de gör
inga under för din koncentration. Undvik godisets sockerdippar genom att
äta frukt och nötter istället.

• Rent och städat! Låt ögonen få vila
på litteraturen utan att störas av mobilen, godispapper och nycklar.
• Ha kul! Hitta glädjen i det du studerar
även under tentapluggandet. Det gör
det lättare för dig att orka nöta in allt
inför tentan. Glöm inte att visualisera
ditt mål!
• Titta på gamla tentor! Få ett hum om
hur tentaupplägget kan vara.

Ta del av fler tips!

Namn: Karolina Agnälv, Ålder: 22, Yrkestitel: Förskollärare

• Undvik onödiga projekt! Sortera
strumpor och polera kakelplattor kan
under tentaplugget kännas som viktiga
saker som måste göras precis nu. Plugga på bibblan, i skolans lokaler eller på
ett fik istället för att sitta hemma.

5 frågor

• Effektivisera tiden! Planera in när på
dagen du ska plugga. Morgonpigg?
Plugga mellan klockan 08 och 16. För
nattugglor passar det kanske bäst att
plugga mellan klockan 12 och 20. Övriga timmar är du ledig för annat.
• Mindmaps! Starta med ett övergripande ord i mitten och rita ut förgreningar med stödord inom ämnet. Använd gärna olika färger.
• Lyssna och lär! Sist men inte minst,
lyssna aktivt på föreläsningarna och
skriv tydliga anteckningar. Ta vara på
det som faktiskt ges ”gratis”!

Namn: Niclas Österlind, Ålder: 25, Yrkestitel: Test Cell Engineer

Vilken utbildning gick du?

Vad är det bästa med ditt jobb?

Vilken utbildning gick du?

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Lärarprogrammet med inriktning mot
lärande i förskolan, 210 hp.

– Att jag får arbeta med barn. Det är
fantastiskt att se hur kompetenta små
barn är. Deras nyfikenhet och lekglädje
är obeskrivlig. Det är ett otroligt kreativt
och socialt arbete. Jag gillar att känna
att jag gör något viktigt varje dag. Det är
en underbar känsla!

– Industriell ekonomi med inriktning
kvalitetsteknik på universitet.

Vad var det bästa med din utbildning?

– Att jag får arbeta i projekt mot fasta
mål där jag ser snabba resultat av det
jag gör. Dessutom får jag arbeta med
något som jag verkligen är intresserad
av och kan relatera till.

– Variationen som uppstår när tekniska kurser blandas med ekonomi och
management.

Har du några tips till den som
ska börja plugga?

Vad var det bästa med din utbildning?
– Många intressanta lektioner som
ledde till heta diskussioner. Jag måste
även hylla min praktikplats som gav mig
så otroligt mycket.

Vad jobbar du med idag?
– Förskollärare på en småbarnsavdelning 1-3 år på en förskola i Stockholm.

Har du några tips till den som
ska börja plugga?
– Kan du spara pengar innan, gör det!
Låna böcker eller köp billigt. Förbered
dig och planera i god tid inför kurser.

Vad jobbar du med idag?
– Jag jobbar med utveckling, kalibrering
och provning av förbränningsmotorer
med fokus på emissionskrav.

– Utbilda dig till något du är intresserad
av och var inte rädd för att följa din
dröm. Visar det sig att den utbildning du
valt inte passar just dig går det alltid bra
att byta.

yrkeshögskola
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marknadsanpassade utbildningar

Framtiden finns inom järnvägen

En YH-utbildning ger dig en snabb väg ut i arbetslivet.
Teori varvas med Lärande i Arbete och utbildningarna
sker i nära samarbete med företag i branschen.
– Yrkeshögskolan är en genialisk utbildningsform för dig som
vill ut i arbete direkt efter examen, säger Paula Lundberg.

Jouni Jadid, 26, ville gå en utbildning som leder till jobb.
Framtidsutsikterna såg ljusa ut inom järnvägen och han
valde därför att studera till järnvägsprojektör på Stockholms Tekniska Institut. Ett beslut han aldrig ångrat.
– Direkt efter utbildningen fick jag anställning som
kontaktledningsprojektör.

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar
för alla frågor som rör yrkeshögskolan i
Sverige. I yrkeshögskolan ingår utbildningar som är utformade efter arbetsmarknadens behov. Tidigare räknades KY-utbildningar hit, men dessa har nu försvunnit.
YH-utbildningar fungerar dock på ungefär
samma sätt. De får endast starta om det
finns ett stort anställningsbehov inom en
viss bransch. Målet är att studenterna
snabbt ska komma ut i arbete.
– Yrkeshögskolan är en genialisk utbildningsform för den som vill få specialistkunskaper inom ett särskilt område och få jobb
direkt efter examen, säger Paula Lundberg
som gått en YH-utbildning till sommelier.

Paula gjorde sin LIA utomlands
Alla yrkeshögskoleutbildningar består av
två delar, en teoretisk och en praktisk.
Den praktiska delen sker på ett företag
och heter Lärande i Arbete (LIA). LIA:n ger
dig chans att knyta kontakter som kan

leda till jobb efter utbildningen. Den ger
dig också relevant arbetslivserfarenhet
samt en djupare förståelse för din fram
tida yrkesroll.
I de flesta YH-utbildningar utgör LIA:n en
tredjedel av utbildningstiden, men det
finns inga generella regler. LIA:n delas oftast upp i flera perioder. Paula läste en
YH-utbildning till internationell sommelier
och hade totalt två LIA-perioder.
– Jag valde att göra min LIA utomlands.
Första terminen var jag i Köpenhamn i två
månader och praktiserade som sommelier på en restaurang. Andra terminen
spenderade jag i New York, berättar Paula.
YH-myndigheten granskar alla YH-utbildningar med jämna mellanrum. Detta bidrar till att utbildningarna håller hög kvalitet och leder till jobb, vilket är något Paula
har erfarenhet av. Sedan hon tog examen
som internationell sommelier 2011 har
hon fått flera jobberbjudanden och arbetat både i Spanien och Norge. Idag jobbar

Paula Lundberg jobbar idag som restaurangchef i Oslo.

hon som restaurangchef i Oslo.
– Min utbildning har varit väldigt givande
för mig och jag skulle absolut rekommendera andra att läsa en YH-utbildning,
säger Paula.
Vill du studera en yrkeshögskoleutbildning? Då ska du ansöka direkt till utbildningsanordnaren. Alla YH-utbildningar är
avgiftsfria och berättigar till studiemedel
från CSN.

Läs mer på www.yhutbildningar.se

Jounis klasskompis Eric Höjer, 24, fick under andra året på programmet.
också jobb direkt efter examen. Detta på – Jag föredrar YH eftersom utbildningarna
företaget där han haft praktik i två om- är kortare och mycket mer arbetsnära.
gångar. I utbildningen till järnvägsprojek- Det känns verkligen som att det man lär
tör ingår totalt 20 veckor praktik (Lärande sig är relevant för ens arbete, säger Eric
som ser ljust på framtiden.
i Arbete) fördelat över tre perioder.
– För mig var praktiken den absolut roligaste tiden, att få komma ut på arbets- ”Det allra bästa med STI är att det
platsen och prova på att jobba med det finns jobb som väntar när man är
klar med sina studier.”
man lärt sig i skolan, säger Eric.
– Praktiken blir en bekräftelse på att de
teoretiska kunskaper man fått verkligen
stämmer. Dessutom får man nya kunska- – Det finns stora karriärmöjligheter inom
per med sig från praktikplatsen vilket se- järnvägen. Man kan exempelvis jobba hos
dan leder till vidare diskussion och för- en entreprenör eller så kan man göra som
jag och jobba med projektering hos en kondjupning i klassrummet, berättar Jouni.
sult. Efter några år i yrket kan man ta steget
vidare och bli besiktningsman, granskare
”För mig var praktiken den absolut
eller uppdragsledare. säger Eric.
roligaste tiden, att få komma ut på
– Om fem år hoppas jag att jag fortfaranarbetsplatsen och prova på att
de jobbar som projektör eftersom jag
jobba med det man lärt sig i skolan.”
tycker att tekniken är så spännande och
intressant. Men jag hoppas såklart ha en
mer ledande roll inom uppdragen.

En arbetsnära utbildning

Kvalificerad
Habiliteringspersonal
1 år, 200 YH-poäng

Socialpsykiatri och
Psykiatrisk rehabilitering

Skräddare

3 år, 600 YH-poäng

1 år, 200 YH-poäng

En utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter att arbeta
kvalificerat med personer som har
funktionsnedsättningar.

En utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter att arbeta inom
socialpsykiatriska verksamheter
och med psykiatrisk rehabilitering.

En utbildning som möter skrädderiernas och konfektionsbranschens
behov av kompetent och kreativ
personal. Inrikta dig mot herr-, dameller klänningsskrädderi.

För mer information om utbildningen,
ring 0522-69 78 18 eller 69 78 56.

För mer information om utbildningen,
ring 0522-69 78 20.

För mer information om utbildningen,
ring 0522-69 74 97.
Utbildningarna startar i augusti!
Ansök före den 15 april.
www.yhuddevalla.se

Utbildningen till järnvägsprojektör är två
år lång och innehåller ämnen som signalteknik, järnvägsteknik, elteknik, entreprenörskap och matematik. Som utbildad
järnvägsprojektör kan du arbeta med utveckling, projektering och planering inom
järnväg, järnvägsteknik och banteknik.
– Jag har märkt att vi som gått en YH-utbildning har mycket bättre förkunskaper
och kan komma in i jobbet snabbare än
personer som har gått en högskoleutbildning, säger Eric.
Eric har erfarenhet från båda världarna.
Han började studera datorteknik på högskola efter gymnasiet men hoppade av

Över 20 000 STI-ingenjörer
Stockholms Tekniska Institut (STI) har utbildat över 20 000 STI-ingenjörer inom
bygg, el och teknik sedan starten 1924.
Skolan har sina lokaler på Östermalm i
centrala Stockholm. Här är nära till allt
och stämningen på skolan är på topp, något Jouni gärna skriver under på.
– Man hade alltid kul när man var där tack
vare den positiva energi som lärare och
studenter tar med sig till skolan. Men det
allra bästa med STI är ändå att det finns
jobb som väntar när man är klar med sina
studier, avslutar Jouni.

Jouni Jadid och Eric Höjer fick båda anställning
direkt efter sin examen från Stockholms
Tekniska Institut. De jobbar nu som kontaktledningsprojektörer där de gjorde sin praktik.

Läs mer på
www.stockholmstekniskainstitut.se
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De har hittat sina drömyrken

Snabb karriär i fastighetsbranschen

Lizette har pluggat till VA-tekniker och Carl studerar till
lokförare. Båda pratar passionerat om sina yrken och
lyfter särskilt fram lärarna vid Yrkeshögskolan i Hallsberg.
– Lärarna får en extra tumme upp, de är verkligen jättebra, säger Carl.

Att våga visa framfötterna och engagera sig fullständigt
under praktikperioderna. Det är Victors bästa tips till dig
som vill ha jobb i fastighetsbranschen redan före examen.

der, mätare som ska göras rena och pumpstationer som ska kontrolleras. Därför är
det viktigt att vara lösningsorienterad, det
gäller att hela tiden komma fram till lösningar på olika problem. Det är verkligen ett
spännande yrke eftersom den ena dagen
aldrig är den andra lik, säger Lizette.
– Branschen står just nu inför ett stort generationsskifte så möjligheterna till jobb
är goda, avslutar Lizette.

Läs mer på www.yh-hallsberg.se

Din karriär
startar i Nässjö!
Spetskompetens inom ombyggnad och renovering

Produktutveckling
Marknadsföring

Kvalitet

Inköp

”Det är stora pensionsavgångar i
branschen just nu, vilket gör att
det finns goda möjligheter till
snabb karriär.”

– Det bästa med utbildningen är att du lär
dig lite av mycket, du får verkligen en helhetsförståelse. Nittio procent av kurserna
vi gick under utbildningen har jag redan
haft stor nytta av i mitt jobb, berättar Arvid, som tidigt visste att han ville jobba
med fastigheter.
För Victor var valet svårare och han valde
mellan allt från kriminolog till kock.
– Jag fastnade slutligen för fastighetsför-

valtare tack vare de stora karriärmöjligheterna, berättar Victor.
– Det är stora pensionsavgångar i branschen just nu, vilket gör att det finns goda
möjligheter till snabb karriär, säger Arvid.

Jobb redan före examen
Utbildningen till fastighetsförvaltare är 2,5
år lång och innehåller tre LIA-perioder, Lärande i Arbete. Både Victor och Arvid fick
jobb på sina LIA-platser före examen.
– Jag gjorde min första praktik på ett förvaltningsbolag som fokuserar på bostadsrättsföreningar. Efter praktiken fick jag extrajobb som ekonomiassistent på halvtid.
Jag måste ha gjort ett gott intryck på företaget eftersom jag sedan blev erbjuden jobb
som fastighetsförvaltare, berättar Victor.
Även Arvid arbetar som fastighetsförvaltare på ett stort bolag. Om fem år hoppas
han ha ansvar för ett eget bestånd fastigheter, tekniskt såväl som ekonomiskt.
– Min arbetsgivare erbjuder mig kontinuerliga utbildningar som gör att jag kan
växa inom företaget på ett naturligt sätt,
avslutar Arvid.

Skapa din framtid!
www.hermods.se/yh

Du som gillar utmaningar, är tekniskt lagd
och lösningsorienterad ska fundera lite extra kring Vatten- och miljöteknik, en tvåårig
utbildning vid Yrkeshögskolan i Hallsberg.
– VA-tekniker är ett skitigt och riskfyllt arbete, varmt och trångt med höga höjder
och djupa hål. Men samtidigt otroligt roligt! berättar Lizette Strömberg, 27, som
tog examen från utbildningen i juni 2012.
Lizette jobbar nu på Tekniska kontoret i
Köpings kommun, där hon fick arbete efter att ha skrivit sitt examensarbete för
VA-avdelningen.
– Jag sköter drift och underhåll av avloppsverk och pumpstationer. Mitt jobb är väldigt
varierat och jag möter ständigt nya utmaningar. Det kan vara pumpar som går sön-

jobb är goda inom vatten- och miljöteknik.

www.ecutbildning.se

VA-tekniker – riskfyllt men roligt

Lizette Strömberg menar att möjligheterna till

Läs mer och ansök på

köra tåg, det är inget man kan sitta och
läsa sig till, säger Carl.
Carl menar att lokföraryrket passar dig som
är stresstålig, lugn, har god hälsa och klarar
av att ha oregelbundna arbetstider.

Läs mer och ansök på

Carl Wikström, 20, studerade medieprogrammet på gymnasiet. Efter studenten
tog han jobb på en hamburgerrestaurang.
När Carl tröttnade och sa upp sig började
han fundera över lokföraryrket.
– Jag kollade runt lite och upptäckte att
det fanns gott om jobb. Då var det bara att
söka! säger Carl.
Valet föll på lokförarutbildningen i Hallsberg dit Carl veckopendlar från Halmstad.
– Det fungerar verkligen jättebra att veckopendla. Jag hade dessutom hört mycket
gott om Yrkeshögskolan i Hallsberg så
valet var enkelt.
Det är tydligt att Carl trivs väldigt bra med
sin utbildning. Han lyfter särskilt fram de
engagerade lärarna och den goda stämningen i klassen. Han uppskattar också
att teori och praktik varvas i utbildningen.
Lokförarutbildningen är 60 veckor lång,
varav 22 veckor ägnas åt praktik.
– När man varit ute på sin första praktik
märker man hur mycket man faktiskt lärt
sig. Det är en väldigt speciell känsla att

Victor Setterberg, 26, och Arvid Landin,
28, har båda pluggat en YH-utbildning till
fastighetsförvaltare vid Newton Kompetensutveckling. Det är ett omväxlande yrke
där kontakt med människor är en stor del
av vardagen. Fastighetsförvaltare har ofta
en bred roll med ansvar för ekonomi och
administration såväl som tekniska frågor.

» Arbetsledare inom mark och anläggning, Stockholm
» Automations- och robotteknik, Örebro
» Byggproduktionsledare, Stockholm
» Företagssäljare, Stockholm
» Kvalificerad Säljare/Key Account Manager, Karlskrona
» Kvalificerad Trädgårdsmästare, Karlskrona
» The Game Academy, Malmö

Arvid jobbar som fastighetsförvaltare.

Ser du också din framtid inom fastighetsbranschen? Newton erbjuder flera YH-utbildningar i Stockholm och Malmö. Skolan
har över 150 samarbetspartners inom
fastighets- och byggbranschen. Du som
väljer Newton går en ljus framtid till mötes!

Läs mer på www.newton.se

Hermodskoncernen
erbjuder 21 attraktiva
Yh-utbildningar med
start hösten 2013.

Spelprogrammerare, Spelgrafiker, Level Designer, Technical Artist

» Underhållstekniker, Malmö och Karlskrona
» Business Intelligence Architect, Malmö
» IT-säljare inom Öresundsregionen, Malmö
» Java-utvecklare, Distans
» Linux Systemspecialist, Helsingborg
» Microsoft .NET developer - Cloud Computing, Örebro
» Programutvecklare inom Sharepoint, Stockholm
» Server- och virtualiseringsspecialist, Örebro
» Utvecklare inom inbyggda system, Distans
» Webbutvecklare inom .NET, Helsingborg

Våra Yh-utbildningar utvecklas i nära samarbete med
näringsliv och företag. Oavsett vilken utbildning du väljer,
kan du vara säker på att den ger dig jobb efter examen.
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administratör inom vården

socialt arbete med personlig prägel

Vill du jobba med administration inom vården? Gå en YHutbildning som ger dig precis rätt kompetens.
– Det är en superbra utbildning som har gett mig ett roligt
och utvecklande jobb på en arbetsmarknad där det finns
mycket att välja på, berättar Victoria.

Vill du plugga på en skola med härlig atmosfär, god gemenskap och kompetenta lärare? På Forshaga Yrkeshögskola får du allt detta. Här träffar du tre av skolans studenter som alla läser YH-utbildningen Behandlingsassistent
med inriktning mot psykosocialt arbete.

Vårdadministratör är en tvåårig YH-utbildning vid Centrum Vux Haninge. Utbildningen
sker i samarbete med alla olika områden
inom vårdsektorn samt med läkemedelsföretag. En viktig del av utbildningen är att teori kombineras med praktik på en arbetsplats
i form av Lärande i Arbete (LIA). Under LIAperioden kan du knyta viktiga kontakter som
skapar möjligheter för anställning efter examen. Utbildningen ger dig precis de kompetenser du behöver för att kunna jobba med
de allt mer avancerade administrativa uppgifter som finns inom vården.

Johanna Wallqvist, 26, har alltid velat jobba med människor som har någon form av
psykosociala problem och behöver extra
stöd. Efter gymnasiet jobbade Johanna
några år tills hon bestämde sig för att börja studera till behandlingsassistent.
– Jag hittade Forshaga Yrkeshögskola och
var där på studiebesök. Valet av skola och
utbildning kändes självklart, säger Johanna.
Camilla Boije, 34, läser även hon till
behandlingsassistent, men på distans.
– För sju år sedan började jag jobba som
boendestödjare inom socialpsykiatrin.
Först fick jag ett sommarvikariat som
ledde till en tillsvidaretjänst och nu studerar jag samtidigt som jag jobbar trettio
procent, berättar Camilla.
Johanna valde utbildningen för att den
erbjöd mycket praktik (Lärande i Arbete),
hade lärare från arbetslivet och för att det
var en härlig atmosfär på skolan.
– Forshaga Yrkeshögskola är en skola där
alla är välkomna. Gemenskapen är god
och miljön känns trygg. Alla lärare har

Det går bra för tidigare studenter
– Jag vill ge skolan beröm för den kunskap
och allt jag har fått. Jag ångrar inte en se-

kund att jag läste den här utbildningen. Jag
har precis fått ett nytt jobb som jag garanterat inte hade fått utan denna utbildning, säger Sofie Lagerkvist som tog examen 2011.
Victoria Dabir avslutade sina studier under
2012. Hon jobbar idag som medicinsk seVictoria Dabir jobbar idag som medicinsk
kreterare och systemadministratör.
– Jag sitter även med i ledningsgruppen sekreterare och systemadministratör.
och är utvecklingsledare för Kompetenslyftet på Hallonbergens vårdcentral. Det
I utbildningen till vårdadmin
är mycket tack vare den ypperliga IT-
istratör ingår ämnen som:
utbildning vi fick under specialiseringen.
• Anatomi och sjukdomslära
Jag är så tacksam för att skolan satsade
• Arbetspsykologi
så på oss! Det är en superbra utbildning
• Ekonomisk planering och uppföljning
• Engelskt yrkesspråk
som har gett mig ett roligt och utvecklan• Hälso- och sjukvårdsadministration
de jobb på en arbetsmarknad där det
• Kommunikation och informationsfinns mycket att välja på, avslutar Victoria.
utformning
• LIA – Lärande i Arbete
• Medicinsk dokumentation
• Medicinsk terminologi
• Yrkesspecifik datoranvändning

Läs mer på www.haninge.se

Fem val som kan förändra ditt liv
• Finansrådgivare, 1 år
• Försäkringssäljare, 1 år
• Skylt- & storbildsdesigner, 2 år
• LiveTV-specialist, 1 år
• Trycksaksproducent, 1,5 år
Entrén till ditt nya yrke
www.x e nter. se / Yrkeshogskol a

Informationsmöten
26 mars och 11 april
Xenter, Tumba

SiSTa

3 maj!

anSöKningSdag

mycket kunskap och erfarenhet av yrket.
Det bästa är att skolan och utbildningen
passar människor i olika åldrar och med
blandade erfarenheter. Mixen av människor gör att man har mycket att lära av varandra, berättar Johanna.

För Johanna Wallqvist var Forshaga
Yrkeshögskola ett självklart val.

Praktik med gatubarn på Fiji
Mattias Larsson, 29, är även han väldigt
nöjd med skolan och lärarna.
– Lärarna har bra upplägg på sina lektioner,
de bjuder in föreläsare, föreläser själva och
skapar lärorika grupparbeten. Vi har totalt
26 veckor praktik där vi får använda den
kunskap vi har fått från lektioner, föreläsare
och kurslitteratur, berättar Mattias.
I april åker Johanna till Fiji för att göra sin
sista praktik på ett dagcenter för gatubarn
tillsammans med två andra i klassen.
– Det är med stor förväntan vi åker iväg
och vi kommer troligen återvända hem
med många nya intryck och nyttiga erfarenheter, säger Johanna.
– Efter examen kommer jag förhoppnings-

vis hitta ett jobb och om fem år hoppas jag
jobba framgångsrikt inom missbruksvården för ungdomar.
När Camilla är klar med utbildningen är
tanken att hon ska återgå till sitt arbete.
– Jag har idag ett arbete jag stormtrivs
med och säkert kommer att återgå till efter min tjänstledighet. Utbildningen till
behandlingsassistent har skapat en
trygghet i min yrkesroll, avslutar Camilla.

• Kvalificer
• Leda
•P
•

Läs mer på www.forshaga.se/yh

LåT din fRamTid BöRja På
mäLaRaKadEmin
- Yrkeshögskolan i Västerås

Vill du satsa på en utbildning som leder till
både jobb och personlig utveckling? Grattis!
Då har du hittat rätt.
Vår kombination av ett bra och nära samarbete
med arbetslivet och fokus på din personliga
utveckling är svårslagen.
Hos oss kan du välja mellan följande YH-utbildningar:

NY!

Redovisningsekonom
Ledarskap för mötesindustrin
Elkraftteknik
Underhållstekniker
Produktionsutveckling
Kvalificerad behandlingsassistent, KBT
www.malarakademin.se
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Intresseras du av människor?

Öka dina chanser till ett bra jobb

Är du självständig, resultatinriktad och ansvarsfull?
Då kan omsorgspedagog vara yrket för dig.
– Viktigast av allt är att du har ett genuint intresse för
människor, säger Maria som studerar till omsorgspedagog vid Västerbergslagens Utbildningscentrum (VBU).

Yrkeshögskolan i Mölnlycke erbjuder YH-utbildningar av
varierande slag. Alla innehåller LIA, vilket ökar dina chanser att få jobb efter utbildningen.

Omsorgspedagoger arbetar med att stödja och hjälpa personer med intellektuella
funktionsnedsättningar och autism. Utbildningen vid VBU är ett år lång och särskilt inriktad mot neuropsykiatri.
– Det bästa med utbildningen är att man
lär sig så mycket om just neuropsykiatri.
Det saknas mycket kunskap om detta ute
i verksamheterna idag. Utbildade omsorgspedagoger behövs! säger Maria
Rasimus Karlsson, 35.

Omsorgspedagog är ett givande yrke.

”Upplägget fungerar jättebra”
Maria bor i Småland och jobbar som boendepedagog. Just nu är hon tjänstledig från
sitt arbete för att hinna med både studier
och familjeliv. Utbildningen bedrivs som en
sorts distansutbildning med ett antal intensivveckor i Ludvika, resterande tid studerar du hemma när det passar dig.
– Distansupplägget fungerar jättebra. Vi
håller tät kontakt i klassen och med vår
handledare. Vi har vissa webbmöten varje
vecka som är obligatoriska, resten av tiden lägger vi upp själva. Jag gillar den
flexibiliteten, berättar Maria.
– En av de stora fördelarna med utbildningen är att du kan studera oavsett var i Sverige du bor, fortsätter hon.
I utbildningen ingår två LIA-perioder, Lärande i Arbete. Maria gjorde sin första LIApraktik på ett korttidsboende för barn. Där
fick hon testa sina nyfunna teoretiska kunskaper i praktiken. Den andra LIA-perioden
ligger precis innan utbildningen avslutas.

Maria studerar till omsorgspedagog på distans.

Behovet av omsorgspedagoger är stort och
många studenter får därför jobb på sin
praktikplats. Maria kommer att gå tillbaka
till sitt gamla jobb efter examen men hon
ser många möjligheter längre fram.
– Min tanke med att börja studera var att
skaffa mig en formell utbildning så att jag
kan söka andra jobb i framtiden. Idag jobbar jag med ungdomar men jag skulle gärna
jobba med barn. Jag kan även tänka mig en
tjänst som innehåller en del administrativa
uppgifter. Möjligheterna inom yrket är
många, vad som passar just dig beror helt
på vem du är som person, avslutar Maria.

Läs mer på www.vbu.se

Välj ditt framtidsjobb!
• Vård- och häLsoadministratör
• hudterapeut
• eVentkoordinator
• eLkonstruktör för
europamarknaden

moderna utbildningar på
Yrkeshögskolan Landskrona som riktar sig mot
ett framtida arbetsliv.
hos oss möter du personal och utbildare
med hög kompetens och erfarenhet från
näringslivet. på skolan råder en kreativ
miljö som bygger på studerandeinflytande
och trivsel. undervisningen bedrivs i form av
föreläsningar men sker lika ofta i projektform
eller genom grupp- och enskilda arbeten.

YrkeshögskoLan Landskrona 0418 – 473060
www.Landskrona.se/YrkeshogskoLa

Joakim Rosén, 27, valde att läsa Teknisk
försäljning och marknadsföring på Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHiM) för att få
möjlighet att komma ut till företag och
göra Lärande i Arbete, så kallat LIA.
– För den som vill finns ett stort nätverk att
nyttja, allt för att skapa framtida kontakter
för jobb och samarbeten, säger Joakim
som tog sin examen från YHiM 2011.
Utbildningen är två år lång och passar dig
som vill arbeta med försäljning och marknadsföring inom tekniska branscher. Joakim uppskattade särskilt LIA-perioderna

Lina sadlar om till en karriär inom Life Science.

eftersom han då fick möjlighet att testa
sina teoretiska kunskaper i praktiken.
Idag jobbar Joakim som Key Account Manager på en marknadsföringsbyrå där han
gjorde en av sina LIA-perioder.
– Till sommaren tar jag över rollen som försäljningschef, så min resa har gått snabbt
och hade troligtvis inte blivit av om jag inte
hade studerat på YHiM, säger Joakim.

Lärarna vet vad som efterfrågas
på arbetsmarknaden
Lina Jönsson, 36, påbörjade den tvååriga
utbildningen Kvalitets- och Processutvecklare, Life Science på YHiM hösten
2012. Lina berättar att utbildningen är
intensiv med mycket eget ansvar, men att
det är roligt och utvecklande. Hon läser
ämnen som kvalitet och hållbarhet, mikrobiologi, kemi, fysiologi, lagar och krav.
Lina jobbade tidigare som farmaceut på
apotek men sökte en ny utmaning där hon
kunde bygga på sin tidigare utbildning och
sina erfarenheter från yrkeslivet.
– Jag valde denna utbildning eftersom jag
har ett stort intresse för naturvetenskap
och Life Science, alltså läkemedel, biotek-

Vi utbildar framtidens piloter!
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Integrerad Trafikflygarutbildning, Yh, 2 år
20 platser/år, start jan 2014, Västerås
Professional Pilot Program, 1,5 år
14 platser/kurs, 4 starter/år, utbildning i USA & Sverige
Har du det som krävs för att bli kommersiell pilot?
Besök oss på en informationsdag så berättar vi mer.

pilotutbildning.se

Joakim jobbar på en marknadsföringsbyrå.

nik och medicinteknik, berättar Lina.
– YHiM har lärare från näringslivet som vet
vad som efterfrågas på arbetsmarknaden,
säger Lina som tidigare läst på universitet.
Hon menar att YH-utbildningar är mer fokuserade på att få fram personer som är
väl förberedda för yrkeslivet än vad universitetsutbildningar vanligen är.
Lina hoppas på ett spännande jobb inom
Life Science-branschen när hon tar examen.
– Jag ser på framtiden med öppna ögon
och fokuserar främst på lärandet just nu.
Vad jag arbetar med efter utbildningen
låter jag framtiden utvisa, avslutar Lina.

Läs mer på www.yhim.se
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rivstarta din karriär redan under skoltiden
Vill du göra karriär? Hos Affärshögskolan och Teknikhögskolan kommer du i kontakt med duktiga lärare från näringslivet och inspirerande entreprenörer direkt från
branschen. Du får kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden och ökar dina möjligheter till drömjobbet. Välj
bland spännande YH-utbildningar inom bland annat försäljning, marknadsföring, ekonomi, IT och teknik.
Dick Peterson, 27, tog examen från Mark”Efter utbildningen finns det väldigt
nadsinriktad företagssäljare på Affärsmånga karriärmöjligheter. Du kan
högskolan i Jönköping våren 2012. Nu
lever han sin dröm och driver eget företag jobba med event, kommunikationstillsammans med en kurskamrat. Två försäljning, reklam eller försäljning
lyckade år på Affärshögskolan resultera- inom media.”
de bland annat i två utmärkelser; Årets
Studentföretagare i Sverige och AffärsFokus på spetskompetens
högskolans entreprenör 2011.
– Jag ville läsa en utbildning inom försälj- Viktor Olof Nederberg, 25, läser till KonViktor Olof Nederberg vill jobba i underhållningsbranschen.
ning och marknadsföring. För mig var det ceptsäljare på Affärshögskolan.
väldigt viktigt att utbildningen var mer åt – Jag rekommenderar varmt utbildningen
det praktiska hållet. Jag hittade Mark- till andra. Studieplanen och upplägget är säljare på Affärshögskolan i Stockholm.
nadsinriktad företagssäljare på Affärs- väldigt bra. Vi har lektioner två och en halv Precis som Dick och Viktor Olof tycker Pahögskolan och tyckte att utbildningen dag i veckan, resten av tiden är till för själv- trick att det bästa med Affärshögskolan
hade allt jag var ute efter, berättar Dick.
är utbudet av handplockade lärare med
studier. Jag gillar att arbeta på det sättet.
Marknadsinriktad företagssäljare ger ett Konceptsäljare är en YH-utbildning som praktisk branscherfarenhet.
helhetsperspektiv på försäljning, mark- fokuserar på projektledning, sälj och
nadsföring och ekonomi samtidigt som marknadsföring med inriktning på media- ”Det är stor efterfrågan på systemutden ökar din förmåga till kreativ problem- branschen. Tanken är att man ska få vecklare och det har gått väldigt bra
lösning och samarbete.
spetskompetens inom planering, pro- för tjejer som har gått utbildningen.
cesshantering och utveckling.
Fler kvinnor borde söka, både
Startade eget under studietiden – Efter utbildningen finns det väldigt
utbildningen och yrket passar tjejer.”
– Jag och en kurskamrat startade ett eget många karriärmöjligheter. Du kan jobba
företag under första kursen på utbildningen. med event, kommunikationsförsäljning,
Uppgiften var att arbeta fram en affärsplan reklam eller försäljning inom media,
och då kom vi på idén att utveckla affärs- berättar Viktor Olof.
– Det gör att man som student kan relastödprogram till husvagns- och husbilsåter- Själv skulle han vilja jobba med försälj- tera till arbetslivet och få en bild av vad
försäljare. Vi drev företaget parallellt med ning, som projektledare eller marknadsfö- man kan göra i framtiden, säger Patrick.
studierna under hela utbildningen.
rare i underhållningsbranschen.
I utbildningen varvas teori med Lärande i
Dick tycker att det bästa med utbildning- – Arbetsmarknaden ser bra ut för kon- Arbete (LIA), vilket innebär att man praktien var alla fantastiskt duktiga lärare från ceptsäljare. Hälften av klassen fick jobb serar på ett företag i tio veckor varje år. Panäringslivet och inspirerande entreprenö- på sina praktikföretag redan efter första trick berättar att praktiken är en viktig del
rer som har gjort allt det där som han året, säger Viktor Olof.
av utbildningen eftersom man får sin första
drömmer om att göra i framtiden.
kontakt med branschen som säljare.
– Jag är väldigt nöjd med föreläsarna och Patricks dröm gick i uppfyllelse
– Mitt tips är att så snabbt som möjligt ta
deras kunskap. Dessutom är det roligt att se Patrick Olsson brinner för att arbeta med reda på vilket område man är intresserad
att de flesta som gick i min klass har fått re- människor och hälsa, därför valde han att av. Sen är det upp till var och en att söka en
studera Laboratorie- och medicinteknisk LIA-plats, så det gäller att vara ute i god tid.
levanta jobb efter utbildningen, säger Dick.

Johanna Johansson ser ljust på framtiden som systemutvecklare.

Dick Peterson startade eget under utbildningen.

Naturligtvis erbjuder skolan vägledning och
tips på hur man tar kontakt med företagen
på bästa möjliga sätt, säger Patrick.
– Strävan efter personlig utveckling och
möjlighet att klättra i karriärstegen är naturligtvis drivkraften bakom studierna,
samtidigt är det väldigt uppfriskande och
kul, berättar Patrick.
– Den roligaste erfarenheten av skolan hittills är en dröm som gått i uppfyllelse. Jag
var med om att vinna ett startkapital till ett
aktiebolag värt 50 000 kronor i en entreprenörstävling. Vid sidan av studierna driver jag nu företag och bloggar om det på
skolans hemsida, berättar Patrick.

är så praktisk och att man lär sig det man
behöver för att kunna arbeta i branschen.
Efter utbildningen hoppas jag på att få
jobb som konsult på arbetsmarknaden
som ser mycket ljus ut för oss systemutvecklare, avslutar Johanna.

Systemutvecklare är hett
eftertraktade på marknaden
Johanna Johansson, 25, läser sista terminen på Certifierad Systemutvecklare vid
Teknikhögskolan i Göteborg och tar examen under våren. I dagsläget är det stor
efterfrågan på systemutvecklare och Johanna hoppas att fler tjejer ska våga sig in
i branschen.
– Systemutvecklare är ett mansdominerat
yrke och många tjejer tycker att det låter

svårt. Jag tycker att fler kvinnor borde
söka, både utbildningen och yrket passar
tjejer. Det har även gått väldigt bra för tjejer som gått utbildningen, säger Johanna.
Hon valde att studera till systemutvecklare med anledning av sitt stora intresse
för programmering samtidigt som hon
hade tröttnat på sitt jobb inom vården.
– Jag visste att jag ville studera till systemutvecklare och att jag ville gå en YHutbildning. Så jag letade runt och hittade
en utbildning på Teknikhögskolan som jag
fastnade för, berättar Johanna.
Utbildningen är två år lång och innehåller
sex kurser. Ibland går kurserna parallellt
och varje kurs avslutas med någon form
av projektarbete tillsammans med en teoretisk tenta. Projektarbetena sker i grupp
och redovisas sedan i klassen.
– Det är jättebra med alla grupparbeten
för det ger bra träning inför arbetslivet,
säger Johanna.
Utbildningen till systemutvecklare innehåller också tre LIA-perioder som ger studenterna chans att komma ut på ett företag och testa på yrket.
– Det bästa med utbildningen är att den

Här finns Affärshögskolan och
Teknikhögskolan
•
•
•
•
•
•

Gävle
Göteborg
Stockholm
Kalmar
Linköping
Malmö

•
•
•
•
•
•

Karlstad
Västerås
Jönköping
Uddevalla
Varberg
Örebro

Läs mer på www.affarshogskolan.se

Läs mer på www.teknikhogskolan.se
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mikaela lever sin dröm

plugga business i london

En dubbel kandidatexamen från ett universitet i Sydney
och ett utbytesår i Sydamerika. Det kan Mikaela Nicolausson snart skriva på sitt CV.
– Jag hoppas få jobb på FN:s huvudkontor i New York.

På London School of Business and Finance, LSBF, möts
studenter från hela världen för att studera till framtidens
företagsledare. Linda läser International Business och
tycker att utbildningen passar henne perfekt.
– I framtiden vill jag jobba internationellt och den här utbildningen är bred och full av karriärmöjligheter, säger Linda.

Allt fler svenskar väljer att studera utom- Där tar hon snart en dubbel kandidatexa- ”Det är dyrt att studera utomlands.
lands. Vissa pluggar språk eller enstaka men i juridik och internationella relationer. Jag finansierar mina terminsavgifter
kurser under några månader. Andra stude- – I Australien måste du läsa en kombine- med stipendier.”
rar en utbildning i Sverige men åker på ut- rad eller dubbel examen om du studerar
byte till ett partneruniversitet utomlands. juridik. Jag valde International Studies
Det finns också de som väljer att förlägga tack vare mitt intresse för språk och inter- hela livet! Själva studierna och arbetsbörhela sin studietid utomlands. Det kan verka nationella relationer, berättar Mikaela.
dan var lite annorlunda mot vad jag var
kostsamt och lite bökigt, men det finns
van vid från universitetet i Sydney. Nivån
”Med
min
utbildning
och
utbytes
hjälp att få! Mikaela Nicolausson, 26, tog
var en aning lägre men eftersom jag stuhjälp av en agent inför sina utlandsstudier. tiden i Argentina och Ecuador i
derade majoriteten av ämnena på span– Jag gjorde egentligen inte så mycket bagaget, ser jag ljust på framtiden!”
ska hade jag fullt upp ändå.
själv. Jag hade en handledare som hjälpte
Mikaelas ambition är att jobba för FN i
mig med ansökan till utbildningen, stipenNew York i framtiden.
dieansökan och visumförberedelser. Det Ett år i Sydamerika
– Med min utbildning och utbytestiden i
var väldigt skönt, säger Mikaela.
Mikaelas språkintresse och stora passion Argentina och Ecuador i bagaget, ser jag
– Att studera i ett engelskspråkigt land är en för att resa tog henne till Sydamerika för ljust på framtiden!
stor fördel för mig eftersom jag vill jobba ett utbytesår under 2012. Hennes univerutomlands i framtiden. Jag får dessutom sitet i Sydney har partneravtal med skolor Låt inte kostnaden hindra dig
chans att samla på mig livserfarenhet, min- i Ecuador och Argentina. Här pluggade Mikaelas bästa tips till dig som vill studeMikaela juridik på spanska.
nen för livet och kulturella utbyten.
ra utomlands är att gå på utlandsmässor
Våren 2009 packade Mikaela väskorna – Det var verkligen en spännande upple- samt att kolla upp vilka möjligheter till stioch åkte hela vägen till Sydney i Australien. velse och något jag kommer ha med mig pendier som finns.
– Ibland finns det stipendier att söka som
kan täcka hela eller delar av terminsavgiften. Det var så jag finansierade mina terminsavgifter de första tre åren. Det är dyrt
att studera utomlands, men om man väljer en utbildning som berättigar till CSN
och jobbar extra vid sidan av studierna
går det oftast att få ihop ändå. Man får
nog i regel vara mer noggrann med sin
ekonomi som internationell student. Men
om detta är det enda hindret mellan dig
och din dröm att studera utomlands är det
verkligen inget större problem. Lite disciplin är det enda som krävs! Jag kan även
rekommendera att kolla upp andra fristående stipendier och fonder som finns att
söka, avslutar Mikaela.

Mikaela Nicolausson studerar i Sydney men har nu siktet inställt på New York.

Läs mer på www.plugga-utomlands.se

Efter gymnasiet flyttade Linda Ottosson,
24, till Norge för att jobba och samtidigt
spara ihop pengar till drömresan i Asien.
Planen var att efter resan påbörja en utbildning hemma i Sverige.
– I Asien träffade jag många nya vänner
och några av dem planerade att flytta till
New York. Jag blev då sugen på att hänga
med och två månader senare gick flyttlasset till New York där jag sedan började
plugga, berättar Linda.

”Skolan ligger vid London School of
Economics and Political Science
vilket gör området till en studentmetropol.”
Efter två år i USA valde Linda att fortsätta
sina studier i Europa. Hon gjorde därför en
förflyttning till London School of Business
and Finance i England.

5 frågor

– Idag läser jag International Business i
London och tycker att mitt val av utbildning känns perfekt. I framtiden vill jag
jobba internationellt och den här utbildningen är bred och full av karriärmöjligheter. Man kan i princip ta anställning inom
vilken industri som helst eftersom alla
verksamheter har en avdelning som jobbar med affärer, säger Linda.

Studenter från hela världen
LSBF har som mål att forma framtidens
internationella företagsledare och sättet
att studera på skiljer sig från Lindas studier i New York.
– Förutom att studienivån och tempot är högre i London så är en termin på LSBF tre månader lång. Under dessa tre månader ägnar
jag ungefär fyrtio procent av min tid på uppsatser och cirka sextio procent på tentor.
Skolan ligger vid London School of Economics and Political Science vilket gör området

LSBF tar fram framtidens företagsledare.

till en studentmetropol. Studenterna på
skolan är en mix av nationaliteter från hela
världen och det finns en stor gemenskap
mellan alla på skolan, berättar Linda.
I maj är Linda klar med sin utbildning och
hon planerar då att stanna kvar i London.
– Jag överväger att fortsätta med en
magister på LSBF och om fem år är jag
förhoppningsvis fortfarande utomlands
och arbetar med ett jobb där jag utmanas
och växer, avslutar Linda.

Läs mer på www.lsbf.org.uk/sweden.html

Namn: David Lee, Ålder: 29, Yrkestitel: Försäljningschef

I vilka länder har du studerat?
– Jag har pluggat på Malta och i USA.

Vad pluggade du?
– Till Malta åkte jag på språkresa för att
lära mig bättre engelska. I USA studerade jag Business Management på
college i Santa Barbara.

Vad har dina studier utomlands
gett dig?
– Jag har fått många olika lärdomar av
mina utlandsstudier. Framförallt hur
man kommunicerar och samarbetar
med personer från andra kulturer.

Vad var det bästa med att studera utomlands?
– Att få ta del av all erfarenhet och kompetens som fanns i studiegrupperna.
Och att få vara i soliga Kalifornien!

Har du några tips till den som
vill studera utomlands?
– Det är viktigt att förstå vad skolan har
för krav på sina studenter. Studietakten
kan vara annorlunda mot hemma och
är man inte van vid språket kan det vara
läge att läsa lite enklare kurser första
tiden. Jag tycker att alla ska våga ta
chansen, det är en upplevelse!
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ett utbytesår i mexiko

USA populärast bland svenska studenter

Efter ett år som utbytesstudent i Mexiko City blev Sanna
oändligt många minnen, vänner och erfarenheter rikare.
– Jag lärde mig ett nytt språk och fick vänner för livet. Jag
är verkligen glad att jag tog chansen och vågade åka!

Lockas du av att åka till möjligheternas land för studier?
Du är inte ensam! USA är det mest populära landet för
svenskar som vill studera utomlands.

Möjligheten till utlandsstudier var väldigt
viktig när Sanna Erlandsson, 27 år från
Kristianstad, skulle söka till universitetet.
– Jag hade bestämt mig för att jag ville
åka utomlands långt innan jag började
plugga. Jag valde därför ett universitetsprogram där en valbar termin utomlands
ingick, berättar Sanna.
Möjligheten att åka som utbytesstudent
erbjuds inte vid alla universitets- och högskoleprogram. Det måste finnas utrymme
i utbildningen för utlandsstudier och det
måste även 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. Levnadskostnaderna under
studietiden kan som vanligt finansieras
genom lån från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Ett steg utanför trygghetszonen
Själva ansöknings- och urvalsprocessen
kan se olika ut vid olika skolor. Vissa universitet går efter personliga brev medan
andra ser till antal avklarade högskole
poäng. 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

Sanna Erlandsson spanar efter delfiner i
Puerto Escondido på Mexikos västkust.

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, avslutar Sanna.

I USA finns ett nästintill oändligt utbud av
universitet. Du som vill studera här behöver därför vara ute i god tid. Att bli antagen
kan nämligen vara en lång process för en
internationell student och det är en hel del
papper som ska fyllas i och skickas iväg.
Men låt inte förarbetet avskräcka dig. Det
är värt all möda i slutändan!
När du har hittat en utbildning som passar
dig måste du ta reda på om du uppfyller
de behörighets- och språkkrav skolan har.
Tänk på att dessa kan se olika ut från utbildning till utbildning. Möter du kraven är
det fritt fram att ansöka. Så här kan processen se ut:
• Skicka ansökningshandlingarna till
skolan. Bifoga information om dina
tidigare utbildningar, betyg samt
bevis på dina kunskaper i engelska.
• Om du får ett erbjudande om
studieplats tackar du ja och betalar
depositionsavgiften till universitetet.
Därefter får du en bekräftelse.

Läs mer på www.plugga-utomlands.se

Sök CSN och stipendium
Efter att du har fått ditt studentvisum är
allt grönt. Eller förresten, boende kan ju
vara bra att ha också. Du kan antingen bo
på skolans campus, i lägenhet eller hemma hos en värdfamilj.
När du studerar i USA får du i de flesta fall
rätt till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du kan också finansiera dina studier genom att söka stipendium. Många universitet i USA erbjuder ett
flertal olika stipendium. Ta reda på vilka
som finns där du ska gå och hur du ansöker om dessa.
Du kan också arbeta extra under dina studier. Under första året kan du ansöka om
Curricular Practical Training som ger internationella studenter möjlighet till en praktikplats utanför skolan. Du får dock inte
arbeta på en praktikplats mer än 20 timmar per vecka.

Vill du läsa om fler populära studieländer?
Vi har samlat massor av information och
nyttiga tips.

Läs mer på www.plugga-utomlands.se

BBA / MBA

Empowering People
Improving Business

ACCREDITED BACHELOR'S & MASTER'S DEGREES

BI Norwegian Business School is one of
Europe’s largest business schools welcoming
more than 20,000 students. Our programmes
provide a stimulating and multi-cultural
learning environment with an international
outlook ultimately providing students with
professional skills to meet the increasing needs
of businesses. Discover a full range of English
taught Bachelor, Master, Executive, and PhD
programmes to give you the best platform to
launch into your career.

www.bi.edu

• Ta med bekräftelsen till den amerikanska ambassaden där du ansöker
om studentvisum.

> Small classes - All courses taught in English
> Excellent mix of theory and practice
> International environment
> Global campus network

BARCELONA | MUNICH | GENEVA & MONTREUX

www.euruni.edu
Business Education

Ganduxer 70
08021, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 201 81 71
info.bcn@euruni.edu
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UNIK GEMENSKAP PÅ FOLKHÖGSKOLA

Skolan som coachar för livet

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.

Brinner du för idrott, hälsa och friskvård? Vill du jobba
med människor? Då är Lillsved Idrottsfolkhögskola platsen för dig! Här har tusentals idrotts- och hälsoledare utvecklat sitt ledarskap genom åren, däribland Prins Daniel.
– Sök till Lillsved om du gillar idrott och att testa på nya
saker, säger studenten Robin.

Marias tips till dig som vill studera på folkhögskola är att först kolla upp skolans profil
och spetskompetens. Det är en fördel om
dessa stämmer överens med dina intressen och önskemål. Marias folkhögskolestudier förberedde henne inför en rytmikpedagogutbildning på Musikhögskolan.
– Om jag inte hade pluggat musiklinjen
hade jag inte kommit in på rytmikpedagogutbildningen, berättar Maria.

”Vi hade inga tentor”
Sveriges drygt 150 folkhögskolor är inte
bundna till några läroplaner, utan kan
själva bestämma över sin profilering och
sitt kursutbud. Du som är 18 år och uppåt
är välkommen att studera på folkhögskola. Studierna ger inga akademiska högskolepoäng, men de flesta av kurserna som
erbjuds studeras på eftergymnasial nivå.

”Vi fick väldigt bra sammanhållning
och vissa kom att bli mina vänner
för livet.”

utbildningen var en bra förberedelse för
högre studier inom musik, säger Maria.
– Alla går på folkhögskola av olika anledningar. Vissa vill förbereda sig för vidareutbildningar och andra vill ägna sig helt åt
sitt intresse under ett år eller två.

Bo på skolan under studietiden
De allra flesta folkhögskolor har internat,
vilket möjliggör för kursdeltagarna att bo
på skolan under studietiden. Internatet är
en viktig del i folkhögskolans studiemiljö
eftersom det skapar en nära gemenskap
mellan kursdeltagarna.
– Nästan alla i min klass bodde på internatet. Vi fick väldigt bra sammanhållning
och vissa kom att bli mina vänner för livet,
berättar Maria.
På folkhögskolan uppstår ofta en unik
gruppdynamik eftersom variationen mellan deltagarna är stor. Den avslappnade
stämningen bidrar även till ökad motivation och inlärning.

”Alla går på folkhögskola av olika
anledningar. Vissa vill förbereda
För dessa ställs samma förkunskapskrav sig för vidareutbildningar och
som för högskolans kurser, det vill säga andra vill ägna sig helt åt sitt
grundläggande behörighet. Du som sak- intresse under ett år eller två.”
nar 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 gillade
arbetssättet på folkhögskolan.
– På musiklinjen hade vi inga direkta tentor. Istället hade vi läxor, konserter och
föreställningar. Eftersom jag är mer praktisk och musikaliskt kreativ än teoretisk
så fungerade upplägget väldigt bra för
mig. Lärarna var väldigt kompetenta och

– Jag växte mycket som människa under
mina år på folkhögskolan. Framförallt så
fick jag bättre självkänsla och självförtroende, säger Maria.
Själva undervisningen på folkhögskolan är
avgiftsfri. Däremot kan du behöva betala för
eventuellt studiematerial. Om du väljer att bo
på internatet betalar du också för kost och
logi. Kostnaden för inackordering varierar
mellan olika skolor beroende på rumsstan-

Maria kom in på Musikhögskolan tack vare

– Det är en otroligt skön stämning på skolan. Det spelar ingen roll var du kommer
ifrån, vilken bakgrund du har, om du läser
till idrottspedagog eller hälsocoach. Här är
alla ”lillsvedare”. Jag kan inte förstå hur de
har lyckats samla ihop så många härliga
människor på ett och samma ställe. Här
har jag träffat vänner för livet! berättar
Carolina Högberg, 24, som studerar till idrottspedagog på Lillsved Idrottsfolkhögskola.

sina folkhögskolestudier.

dard och antal måltider, men ett riktvärde
brukar vara cirka 4 000 kronor i månaden.
Om du studerar på folkhögskola förväntas du delta aktivt i undervisningen och
studiegruppen. Varje folkhögskola strävar
efter att få deltagare med skiftande bakgrund till sina kurser. Tanken är att blandningen av människor med olika erfarenheter ska leda till intressanta och givande
samtal och diskussioner.

Alla folkhögskolor bestämmer
självständigt över sitt kursutbud
och de är inte bundna till några
centralt fastställda kursplaner.
Utbildningarna ges på gymnasial och eftergymnasial nivå. Varje
folkhögskola ansvarar för sin
egen antagning och du ansöker
genom att fylla i och skicka in
skolans ansökningsblanketter.

Läs mer på
www.folk-hogskola.se

”Här kan jag plugga idrott och
friluftsliv som jag brinner för och
samtidigt få högskolebehörighet.”

Utbildningen till idrottspedagog är en bra
förberedelse för yrken med ledarkrav, till
exempel inom idrott, skola, polis, militär
och räddningstjänst. Utbildningen kan
även ge grundläggande behörighet för
högskolestudier. Carolina drömmer om att
bli polis och tänker söka till Polishögskolan så snart hon avslutat sitt år på Lillsved.

Robin Bohlin, 25, kommer ursprungligen
från Norrköping men flyttade för att bo
och studera på Lillsved.
– Här kan jag plugga idrott och friluftsliv som
jag brinner för, samtidigt som jag kan läsa de
ämnen jag saknar för högskolebehörighet,
berättar Robin som funderar på att plugga
vidare till idrottslärare eller socionom.

Gemenskap och stark sammanhållning på internatet
Utbildningen till idrottspedagog varvar
teoretiska och praktiska studier, projektarbeten och temakurser. Lillsved bjuder
ofta in grupper med barn, ungdomar och
vuxna till besök på skolan. Detta för att ge
studenterna möjlighet att organisera och
leda olika idrotts- och friluftsaktiviteter.
– På sportlovet kommer vår klass att arrangera olika aktiviteter för skolbarnen på
Värmdö. Det blir en riktig utmaning med
tanke på att vi tar hand om allt själva. Bokning av hallar, kontakt med sponsorer,
marknadsföring av alla aktiviteter, åka ut
till Värmdös skolor och idrottsföreningar

Lillsved bjuder på mer än bara spännande utbildningar. Här finns det mesta för naturälskaren.

Carolina och Robin pluggar på Lillsved.

för att informera samt utföra och vara ledare för alla aktiviteter under veckan,
berättar Carolina.
Majoriteten av Lillsveds studenter väljer att
bo på skolans internat. Här finns en trevlig
gemenskap och stark sammanhållning.
– Det jag gillar med Lillsved är att många
av studenterna bor på skolan och är likasinnande. Alla gillar att hålla på med
idrott, hälsa och friskvård och det finns
stora möjligheter till det här. Vi har ett
gym, två idrottshallar, spinningsal, två
tennisbanor, utegym, löparspår med
mera, säger Robin.
– Ingen spenderar särskilt mycket tid på
sitt rum. Under dagarna går man i skolan
och sedan brukar de flesta befinna sig i
gymmet, i någon av hallarna eller runtom
i Lillsveds sköna natur, säger Carolina.
På Lillsved erbjuds flera olika utbildningar
inom idrott, hälsa och friskvård. Både Robin och Carolina vill rekommendera andra
att studera på skolan.
– Sök till Lillsved om du gillar idrott och att
testa på nya saker, säger Robin.
– Om du vill utvecklas och växa som människa under ett otroligt roligt år ska du definitivt söka till Lillsved! avslutar Carolina.

Läs mer på www.lillsved.se
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FÅ DITT CSN ATT RÄCKA
Vill du slippa leva på nudlar och luft i slutet av månaden?
Att få studiemedlet från CSN att räcka hela månaden ut
är ingen omöjlighet. Här får du tips och råd för hur du får
en ordnad ekonomi under studietiden!

Fler tips och råd
Utöver att hålla koll på dina utgifter, lägga upp en budget, sommarjobba och
extrajobba, finns det fler saker du kan göra. Här får du några tips på vägen till
ett rikare studentliv!
• Boendekostnaden är oftast den

För de flesta studenter gapar plånboken
tom dagarna innan den 25:e. Studiemedlet
från CSN brukar därför bli ett välkommet
inslag på kontot. För att undvika pengaångesten sista veckan i månaden finns det flera saker du kan göra. Först och främst ska
du kolla igenom dina kvitton och kontoutdrag. Titta på din kontohistorik från de tre
senaste månaderna för att ta reda på vart
pengarna egentligen tar vägen och om dina
utgifter är rimliga. Du kommer troligtvis förvånas över vilken inverkan småutgifter har
på din ekonomi. Om fikakvitton är vanligt
förekommande kanske det är dags att
skära ner på kaffedrickandet?

Gör en månadsbudget
Nästa steg blir att lägga upp en budget.
Börja med att fylla i alla de fasta utgifter
du har. Det kan till exempel vara 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 ut över olika kategorier, så som ”nöjen” och ”kläder”.

5 frågor

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 planera för sparande.
Om din dator plötsligt skulle gå sönder är
det en ganska stor oförutsedd utgift. Då
kan det vara bra med en buffert att ta från.

Spara lönen från sommarjobbet
Bufferten hjälper dig också att överleva
under sommarmånaderna. Om du studerar ett vanligt läsår får du nämligen inte
studiemedel för denna period. Dessutom
betalas lönen från sommarjobbet oftast
ut i efterskott, vilket försvårar ytterligare.
Att jobba under sommarlovet är oftast ett
måste för de flesta studenter. Inkomsten
från sommarjobbet lägger grunden till den
viktiga bufferten som också 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! Du kommer att behöva
dem under resten av året.

Studiemedel och lön
Många studenter jobbar extra under studieåret för att dryga ut sin inkomst. 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. 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 till CSN.

största fasta kostnaden. För att få

fon genom att t.ex. ringa och sms:a

ner denna kan du dela lägenhet med

med gratisappar.

en kompis.
• Köp din kurslitteratur begagnat eller
• Ta för vana att laga mat hemma och

Namn: Mikaela Sundvall, Ålder: 29, Yrkestitel: Redovisningsekonom

dela böcker med en kompis.

göra matlådor. Att äta ute ofta får
stora konsekvenser för ekonomin.

• Storhandla istället för att göra många
mindre inköp av mat. Om någon i

• Utnyttja rabatterna på ditt studentkort och glöm inte att fråga i butiker,

klassen har bil kan ni samåka flera
stycken och handla tillsammans.

på caféer och restauranger om de
erbjuder rabatter för studenter.

• Investera i en frys om du bara har ett
frysfack i bostaden. På så sätt kan du

• Om du ska ut och festa kan det vara

köpa större förpackningar av mat,

bra att lämna kortet hemma. Ta

vilket blir billigare. Du kan också göra

istället ut så mycket kontanter som

storkok och frysa in matlådor.

du känner att du har råd att göra av
med under kvällen.

• Skriv upp alla inköp du gör. Du får då
bättre koll på alla dina utgifter och du

• Shoppa second hand! Du kan

Ta del av våra tips!

• Håll nere kostnaden för din mobiltele-

upptäcker snabbt mönster i dina

exempelvis köpa möbler och

vanor. ”Många bäckar små” är inget

husgeråd till riktigt bra priser.

uttryck att undvika som student.

5 frågor

Namn: Robin Azad, Ålder: 23, Yrkestitel: Receptionist

Vilken utbildning gick du?

Vad jobbar du med idag?

Vilken utbildning gick du?

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Civilekonomprogrammet på universitetet. Jag har också läst enskilda kurser
inom redovisning.

– Jag är redovisningsekonom.

– Jag gick Hotel Management, ett
treårigt program på universitet.

– Det bästa med jobbet är alla människor och den sociala biten. Jag träffar
allt från affärsresenärer som bor hos
oss under veckodagarna till familjer
som bor på hotellet under helgerna.

Vad var det bästa med din
utbildning?
– Den gav en bra och bred grund inför
yrkeslivet. Vi läste en kurs inom varje
profil innan det var dags att välja inriktning, vilket gjorde det betydligt enklare
att välja. Professorerna var väldigt
duktiga och väckte stort intresse för
kurserna bland oss studenter.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att min tjänst är väldigt bred, jag gillar
att mitt arbete aldrig blir monotont. Jag
kan hela tiden utvecklas inom mitt yrke
och det är väldigt viktigt för mig.

Har du några tips till den som
ska börja plugga?
– Välj ett program som tilltalar dig och
är något du verkligen vill arbeta med.
Då blir studietiden otroligt rolig!

Vad var det bästa med din
utbildning?
– Det bästa med min utbildning var att
jag fick en förståelse för yrkets olika delar. Jag lärde mig om allt från ledarskap
till service i allmänhet.

Vad jobbar du med idag?
– Sedan fem månader tillbaka jobbar jag som receptionist på ett hotell
beläget i centrala Stockholm.

Har du några tips till den som
ska börja plugga?
– Jag tycker att man ska passa på att
skapa sig ett stort kontaktnät som kan
gynna en i framtiden. Mitt främsta tips
är att hitta på många roliga saker. Trots
alla jobbiga tentor så är studenttiden en
helt fantastisk tid.
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Det är aldrig för sent

med ditt behov i fokus

För utbildningar på högre nivå krävs att du har grundläggande behörighet för högskolestudier. Du som inte är
behörig kan studera på Komvux. Det kan även du som vill
byta yrke eller enbart läsa för nöjes skull.
– Jag är glad att jag hade möjlighet att studera på Komvux, säger Jonatan Qvist.

Hos MedLearn får du en professionell och flexibel utbildning som ger dig bra karriärmöjligheter. Välj bland utbildningar inom vård och hälsa där du själv bestämmer studieupplägget. Målet är att du ska kunna anpassa
studierna efter det liv du lever idag.

– 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 Jonatan Qvist, 26.
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
har en examen från ett treårigt högskoleprogram inom media och journalistik.

Komvux på dina villkor
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 och du ska vända dig till din hemkommun om du är intresserad av en vuxenut-

bildning. Det finns både dags- och
kvällskurser som ges på hel- eller halvfart
och på distans eller i klassrum. Studieplanen kan anpassas efter just dina behov.

Att plugga på Komvux efter
gymnasiereformen GY11
Under 2011 infördes gymnasiereformen
GY11 som har inneburit stora förändringar
för den gymnasiala vuxenutbildningen.
Betygssystemet utgörs nu av en sexgradig
skala från A till F och gymnasieprogrammen har förändrats så att du antingen får
en yrkes- eller högskoleförberedande examen. Du som valt ett yrkesprogram, utan
att lägga till de kurser som ger behörighet,
har möjlighet att komplettera på Komvux
senare. Läser du ett högskoleförberedande program behöver du betyget E eller högre för att få grundläggande behörighet.
Vilka vuxenutbildningar och kurser som
erbjuds varierar från kommun till kommun.

Jonatan Qvist läste upp sina gymnasiebetyg.

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. Din kommun måste då gå med
på att betala din utbildning.
Fram tills för några år sedan var det
många som studerade på Komvux för att
höja snittpoängen och på så sätt öka
chansen 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.

Läs mer på www.komvuxutbildningar.se

– På MedLearn utgår vi från individens
unika behov så att du själv kan välja hur
du vill studera. Vissa läser enstaka kurser
men de flesta läser en hel utbildning. Du
kan välja att läsa på distans eller i klassrum, berättar Annika Blücher, studie- och
yrkesvägledare på MedLearn.
Inom vård och omsorg finns nu även en lärlingsutbildning där majoriteten av utbildningstiden spenderas på en arbetsplats.
Om du har lång erfarenhet inom ett område
kan du välja att validera dessa kunskaper
eller läsa i en snabbare studietakt.
– Som studie- och yrkesvägledare inom
vuxenutbildningen hjälper jag studenter
att upprätta individuella studieplaner utifrån deras tidigare bakgrund, erfarenheter
och studier. Många behöver planera för
studier inom till exempel högskolan och
där hjälper jag till. Jag har ett nära samarbete med lärarna som känner studenterna
bäst och vi försöker tillsammans att hjälpa
dem att nå sina mål, säger Annika.

MedLearn utbildar varje år tusentals personer till ett yrke inom vård och omsorg. Just
nu erbjuder de utbildningar till bland annat
undersköterska, tandsköterska, medicinsk
sekreterare och ambulanssjukvårdare.

En familjär stämning
– Vi har utbildningslokaler där studenterna inte bara ska kunna vara under lektionstid utan även efter lektionen för att
jobba med uppgifter och samarbeta med
sina klasskamrater. Eftersom vi har
många skolor behöver våra studenter oftast inte åka speciellt långt. På alla våra
skolor råder en trygg och familjär stämning, berättar Annika.
När det kommer till jobb leder oftast en
utbildning hos MedLearn direkt till ett arbete eller kompetensutveckling.
– Utsikterna för undersköterskor ser bättre och bättre ut och arbetstillfällena har
ökat det senaste året. De flesta arbetsgivare kräver idag att man ska ha en utbild-

Annika Blücher arbetar som studie- och
yrkesvägledare på MedLearn.

ning för att vara anställningsbar inom
vården, säger Annika.
Annika tycker att det roligaste med sitt jobb
är att det inte finns någon ”typisk” student.
– Vuxenutbildningen skiljer sig från exempelvis gymnasieskolan då våra studenter
ofta hunnit en bit in i livet vilket kan betyda
att man har familj och ett arbete att ta hänsyn till när man ska studera. Det flexibla
upplägget på MedLearn tror jag är en förutsättning för att man som vuxen ska klara av
sina studier på ett bra sätt, avslutar Annika.

Läs mer på www.medlearn.se

Arbeta med människor?
KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder Komvuxutbildning för dig som vill
arbeta med människor inom vård- och omsorg, förskola, fritidsverksamhet eller
friskvårdssektorerna. Här får du vägledning av engagerade och yrkeserfarna lärare.
Våra studerande har lätt att få jobb efter avslutande studier!
Efter avslutade studier kan du arbeta som till exempel undersköterska, personlig
assistent, behandlingsassistent, boendestödjare, skötare inom psykiatrin, barnskötare,
elevassistent, personal inom fritidsverksamhet, personal inom idrotts- och friskvårdsanläggningar, hälsocoach och personlig tränare.

Mer info: www.kui.se, info@kui.se, 08-522 506 00

Drömmer du om en nystart?
Bara det att du saknar betyg eller behörighet att söka till högskola eller universitet? Då har du kommit
helt rätt. Competens erbjuder ett stort utbud av teoretiska kurser och yrkesutbildningar på gymnasial
nivå (tidigare Komvux), för dig som har bestämt dig. Upplägget är dessutom flexibelt och kan
anpassas efter dina behov.
Ring oss så berättar vi mer: 010-516 20 00

komvux
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snabbt ut i arbetslivet

Från avhopp till jurist

Vill du byta yrke eller plugga in gymnasiet? Att gå en
yrkesutbildning via Komvux är för många ett sätt att bryta sig in på en ny bana i livet.
– Jag är superglad att jag tog steget att våga plugga! säger
Josephine som snart är färdigutbildad konditor.

Låt inte ett ofullständigt slutbetyg från gymnasiet hindra
dig på vägen mot drömyrket! Hos NTI-skolan pluggar du
hur, var och när du vill, med fullt lärarstöd. Mathias läste
upp sina betyg och idag läser han juridik på universitet.

Josephine gick aldrig gymnasiet. Istället
jobbade hon med försäljning, rivning i
byggbranschen och städning. När hon
började titta på vuxenutbildningar hittade
hon yrkesprogrammet Bageri och Konditori på JB Kompetens.
– Jag älskar verkligen att baka så det passar mig perfekt. Jag var lite nervös innan jag
började utbildningen, jag har aldrig varit en
”skolmänniska”. Men jag är verkligen jättenöjd! Vi har en bra klass och jag är väldigt
nöjd med lärarna, berättar Josephine.
Josephine funderar på att fortsätta studera för att kunna uppfylla sin dröm om
eget företag.
– JB Kompetens har en entreprenörutbildning som jag är sugen på att gå. Min dröm
är att starta ett eget litet konditori i framtiden. Så nu när jag ändå är igång med att
plugga kan jag lika gärna fortsätta.
Om Josephine får fast jobb efter utbildningen kommer hon att lägga starta-egetplanerna lite på is.

5 frågor

– Just nu gör jag praktik på mitt absoluta
drömställe. Det är ett modernt bageri som
sysslar mycket med bröllop, dop och möhippor. Förhoppningsvis är jag så duktig
att de vill ha mig kvar efter praktiken. Jag
håller tummarna!

Jobb på praktikplatsen
Janne Lindgren studerar till svetsare vid
JB Kompetens i Vällingby. Svetsutbildningen är 42 veckor lång och avslutas
med 10 veckor praktik.
– Jag hoppas på att få jobb på min praktikplats. Jag vill komma ut och börja jobba
så snart som möjligt! berättar Janne.
En vanlig dag på skolan inleds med två
timmar teori, därefter svetsas det resten
av dagen. Jannes klass består av cirka 60
studenter i blandade åldrar.
– Den yngsta är 20 och den äldsta närmare 50. Det fungerar jättebra, alla är
schyssta och strävar mot samma sak,
avslutar Janne.

Josephines dröm är att öppna ett eget konditori.

Är bakning eller svetsning inte
din grej? JB Kompetens erbjuder
vuxenutbildning inom en rad
områden. Du kan bland annat
studera till ekonomiassistent,
butikssäljare, nätverkstekniker,
bartender och kock. Alla utbildningar har en tydlig yrkesinriktning för att du ska kunna
kickstarta din karriär.

Läs mer på www.jbkompetens.se

Namn: Sara Johansson, Ålder: 27, Yrkestitel: fleet manager

Vilken utbildning gick du?
– Civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot industriell produktion.

Vad var det bästa med din
utbildning?
– En ganska bred utbildning som ger en
bra grund och gör det lätt att hitta jobb.

Vad jobbar du med idag?
– Jag jobbar som Fleet Manager på ett
företag som underhåller tåg.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag har möjlighet att påverka hur vi
ska arbeta samt vara delaktig i beslut.
Som chef får jag även arbeta med att
utveckla människor och hjälpa dem
göra sitt bästa.

Har du några tips till den som
ska börja plugga?
– Plugga något som du verkligen gillar
och kan tänka dig att jobba med. Men
försök också att tänka på om det är lätt
eller svårt att få jobb efter utbildningen.

Som 16-åring hoppade Mathias Kågell,
29, av gymnasiet för att snabbt få komma
ut i arbetslivet. Men efter några år på arbetsmarknaden kände han att det var ett
hinder att inte ha någon gymnasieutbildning. Mathias kom i kontakt med en jättebra studie- och yrkesvägledare som
hjälpte honom att komma igång med kurser hos NTI-skolan.
– På NTI-skolan kunde jag själv planera
studierna helt och hållet utifrån egna önskemål, tidigare kunskaper och kapacitet.
Lärarna var lyhörda och tillgängliga konstant för frågor och hjälp, säger Mathias.

Heltidsarbete och plugg samtidigt
Under ett och ett halvt år läste han in 28
gymnasiekurser för att få en fullständig
gymnasieutbildning.
– Friheten att själv kunna lägga upp sina
studier, bestämma hur många kurser man
vill läsa och i vilken takt, gör att det smidigt
går att kombinera med både familjeliv och
arbete. Jag jobbade heltid under tiden som
jag studerade, så jag pluggade på arbetet

ibland eftersom jag jobbade som nattvakt
vid den tidpunkten, berättar Mathias.

”Ett av mina största ögonblick”
Våren 2011 tog Mathias äntligen studenten och redan samma år började han studera till jurist i Lund.
– Jag stod på mitt kontor på kriminalvården när jag fick antagningsbeskedet till
universitetet. Det var en helt obeskrivlig
känsla när jag insåg att jag hade blivit antagen. Det är helt klart ett av mina största
ögonblick i livet, berättar Mathias.
Det blev en stor omställning att gå från
distansstudierna vid NTI till universitetstudier eftersom dessa ser annorlunda ut.
Men Mathias erfarenheter från NTI-skolan
gjorde att han lätt kunde anpassa sig.
– På NTI-skolan lärde jag mig att ta eget
ansvar och planera mina dagliga studier.
Det var mycket läsande och skrivande på
NTI-skolan och samma sak gäller för studierna på juristprogrammet. NTI-skolan
har också gjort att jag känner mig trygg i
mitt studerande, säger Mathias.

Tack vare NTI kom Mathias in på juristlinjen.

Mathias skulle verkligen vilja rekommendera andra att söka till distanskurser på
NTI-skolan, men han tycker samtidigt att
man ska vara på det klara med att det
krävs mycket av en själv.
– Bara för att det är på distans är det inte
någon ”glidarutbildning”. Man måste ha
mycket disciplin för att klara studierna på
egen hand. Men det är viktigt att man inte
ser ett ofullständigt betyg som ett hinder
utan att man vågar ta det där steget för att
nå sin dröm, avslutar Mathias.

Läs mer på www.nti.se

STARTA DIN NYA KARRIÄR!
På Lärgården Utbildning i Stockholm får du en yrkesutbildning
med kvalitet som gör dig väl förberedd i ditt nya yrkesliv!
Har du arbetslivserfarenhet? Din utbildning kan förkortas!
Prata med oss om att validera dina kunskaper, det förkortar
din utbildningstid så att du snabbt kommer ut i arbetslivet!
VÅrd & OMSOrG
UndErskötErska:
- sjUkvård
- äldrEomsorgEn
• BoEndEstödjarE
• skötarE inom
psykiatrin
•

Barn & fritid
• Barnskötare
•
•

ElEvassistEnt
FritidsassistEnt

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

yrkesutbildning
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Text: Gustav Kullander

- ett framtidsyrke

johan gick en yrkesutbildning

- CSN-berättigad terapeututbildning*

Vill du kunna gå direkt från skolbänken till en yrkestitel?
– Min yrkesutbildning gjorde mig till certifierad personlig
tränare på en och en halv månad. Det var intensivt, men
jäkligt roligt och lärorikt, berättar Johan.
Johan Kullander, 26, arbetade i receptionen på ett gym då han fick upp ögonen för
en yrkesutbildning till personlig tränare.
– Jag har idrottat och tränat mycket i hela
mitt liv och på så sätt kunnat en del inom
området, men jag kände att jag ville utvecklas ännu mer och hjälpa andra, berättar Johan.
– Jag var aldrig sugen på att läsa en akademisk utbildning på tre till fem år där
merparten är teoretisk. En kortare yrkesutbildning passade perfekt för mig. Nu får
jag dessutom göra något jag verkligen
tycker om, säger Johan.

Teori varvas med praktik
En yrkesutbildning ger dig 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 ofta är dominant.

Yrkesutbildningar ges oftast av privata utbildningsaktörer och det finns ingen statlig
myndighet som granskar de utbildningar
som ges. Det är därför upp till dig själv att
undersöka om utbildningen är godkänd av
yrkesområdets branschorganisation och
huruvida den ger ett diplom eller en examen. Merparten av alla yrkesutbildningar
är förenade med en kostnad och de flesta
berättigar heller inte till studiemedel.
Kostnaden kan variera stort och beror på
vem som är utbildningsanordnare.

Johan kan jobba över hela världen
– Jag betalade själv för min utbildning. Det
viktiga för mig var inte priset utan att jag
skulle få ett internationellt certifikat. Jag
kan åka var som helst i världen och fortfarande ha rätt att kalla mig personlig tränare och arbeta som det, berättar Johan.
Johans tips till dig som är sugen på att gå en
yrkesutbildning är att verkligen kolla upp
vad utbildningen leder till och vad du får för
typ av examen. Något man kan göra är
bland annat att försöka hitta recensioner

- Enda skolan i Sverige som erbjuder CIDESCOdiplom till Hudterapeut och Spaterapeut
- Öppet för elevbehandlingar

* för två klasser per år
Lästmakargatan 10, Stockholm - 08-678 15 55 - www.yhhs.se
Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa.indd 1

Johan utbildade sig till personlig tränare.

Då har SaFE utbilDningEn För Dig!

Vi är övertygade om att alla människor har förmågan att lära sig nya saker
och att vi gör det på olika sätt och olika snabbt. Därför har vi byggt upp våra
undervisningsmetoder på devisen; flera olika sinnen behöver engageras
för maximal inlärning. I våra utbildningar blandar vi traditionell lärarledd
undervisning med mycket praktiskt ”prova på” för att på så sätt engagera både hörsel, syn och känsel. Med ett helhetstänk kring hur människan
fungerar och utvecklas vill vi bidra till att du efter utbildningen praktiskt
kan utöva ditt nya yrke.

från tidigare studenter eller kanske allra
helst, att hitta en tidigare student på utbildningen och prata med honom eller henne.
– Jag hade fått höra väldigt mycket gott
om den utbildning jag gick, så jag var aldrig direkt orolig över utbildningens kvalitet. Jag har aldrig ångrat mitt utbildningsval, avslutar Johan.

Om SaFE

SAFE har utbildat Personliga tränare, Gruppträningsinstruktörer och
Kostrådgivare i över 20 år. Utöver det så utbildar vi inom Träning och Hälsa
överallt där det finns ett intresse för att skaffa sig förståelse och kunskap om
hur man kan må och prestera bättre. Vi ger
dig en internationellt respekterad utbildning
– rustad för att möta framtidens behov!

Läs mer på
www.yrkesutbildningar.se
bESök OSS på www.SaFE-EDucatiOn.SE

utbilda dig till

FlORiSt
Design • kreativitet • praktik

kursorter:
göteborg
Stenungsund
stockholm

HudvårdsHögskolan
international beauty scHool
of sweden
Vi utbildar framtidens terapeuter
Du kan välja att studera på heltid eller deltid.
Kursstarter i januari, februari och augusti.
Sök till Hud- och spaterapeut idag!

Gå en yrkesinriktad
& kreativ utbildning!

www.floristutbildning.se
tel: 0303-69040

2013-02-21 18:50:27

Drömmer Du om en ny karriär, ett kul
extrajobb eller är Du nyfiken på att lära
Dig mer om att må och prestera bra?

Kungsholmstorg 6, Stockholm

www.beautyschool.se

08-6533722

CV
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Text: Helene Svanberg
& Emma Sabel

vässa ditt cv medan du pluggar
Skaffa extrajobb, praktisera på drömarbetsplatsen under sommaren och ring runt till potentiella arbetsgivare.
Det är några av tipsen rekryteraren Olof Tydén ger till dig
som vill vässa ditt CV under studietiden.
För dig som fortfarande letar efter rätt utbildning kan CV-skrivande kännas långt
borta. Men om du ägnar ditt CV en tanke
redan under studietiden kommer du vara
mer konkurrenskraftig när det väl är dags
att söka drömjobbet. Olof Tydén jobbar
med rekrytering och intervjuar många nyutexaminerade kandidater. Här ger han
sina tips på hur du bäst förbereder dig för
arbetsmarknaden.

Vad ska jag göra om min utbildning inte innehåller praktik?

Vad kan jag göra under studie
tiden för att bättra på mitt CV?

Hur får jag mitt CV att sticka ut
från mängden?

– Jag tycker att prio ett under studietiden
ska vara att fokusera på skolan. Sedan
visar ideellt engagemang på att du är driven och tänker ett steg längre. Det är
också bra om du skaffar dig ett extrajobb
som ligger i linje med dina studier för att
på så vis kunna konkurrera i en rekryteringsprocess. Genom att jobba extra med
något som ligger nära det du läser har du
en unik fördel i ditt framtida jobbsökande.
Utöver det lär du samtidigt känna nya
människor och branscher, säger Olof.

– Jag som rekryterare gillar när CV:t är tydligt, strukturerat och lättöverskådligt så
att jag enkelt och snabbt får en bild av dig
som person, vad du har för erfarenheter
och kvalifikationer. Det finns väldigt bra
mallar att använda sig av. Ett exempel är
att först ha med profil och mål där du talar
om vem du är och vad du har för personliga och yrkesmässiga mål. Därefter tar
du upp utbildning och arbetslivserfarenhet. Redogör ingående för dina anställningar som är relevanta för tjänsten du

– Förutom att jobba extra på kvällar och
helger kan du försöka få tag i en praktikplats under sommaren. Nyttja ditt nätverk, släkt och vänner när du letar efter
praktik. Ett tips är att ringa runt till potentiella arbetsgivare och höra med dem vad
de tycker att du ska fokusera på för att
vara konkurrenskraftig, säger Olof.

Olof Tydén intervjuar många nyutexamin
erade kandidater.

söker. Tala om vad du har gjort och vilket
resultatet blev. Sälj in dig själv! Sedan radar du upp resterande anställningar med
enbart årtal. Därefter kan du ta upp allmän information och eventuell rolig kuriosa. Håll dig kort, min åsikt är att ett CV ska
vara max två sidor, säger Olof.
– Det är också viktigt att du anpassar ditt
CV efter bransch. Om du söker jobb där du
förväntas vara kreativ kan det vara smart
att även påvisa det i din ansökan. Söker
du inom en bransch som präglas av struktur bör du lägga extra vikt vid detta i ditt
CV, avslutar Olof.

KurSSTarT!
Januari, april,
augusti &
oktober.

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 som vill utomlands.

”Det här har varit mitt roligaste
utbildningsår någonsin!”
Mikaela Tersaeus, Dipl. Hudterapeut feb 2011
Vi är Sveriges äldsta hudvårdsskola och finns i Stockholm
För mer information ring 0200-21 14 14
www.elisabethskolan.se, info@elisabethskolan.se
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VUXENUTBILDNING
PÅ DISTANS 2013

• 200 kurser
• Distans
• Kostnadsfria
• CSN-berättigade
VÄLJ MELLAN 200 KURSER
Få behörighet till högskola/universitet, gå en vidareutbildning eller läs dig rakt in i
arbetslivet. Hos MiROi kan du läsa både grundläggande och gymnasiala kurser
inom språk, kärnämnen, media, ekonomi, administration och mycket mer.
Alla våra kurser är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.
LÄS MER PÅ WWW.MIROI.SE

