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Hitta rätt i
utbildningsdjungeln
Universitet eller yrkesutbildning? Utbildning utomlands eller ett par terminer på en folkhögskola? Känner du
dig också överväldigad av det breda utbildningsutbudet som finns idag? Valmöjligheterna för dig som vill börja
studera är idag nästintill oändliga. StudentumGuiden visar vägen. Tidningen är full av erfarenheter, tips och
annat matnyttigt för dig som är redo att ta steget in i utbildningsdjungeln. Lycka till!

Vilken utbildningstyp är du?
Att välja utbildning är inte alltid lätt.
Speciellt inte idag när det finns ett sådant
stort utbud av olika utbildningsformer. Vill
du få ett hum om vilken typ av utbildning
som passar just dig?

Gör Studentums enkla utbildningstest
och läs mer om dina alternativ på sid 3

Det finns ett
Hermods för alla
Oberoende av var i livet du befinner
dig så har Hermods en utbildning
som passar just dig! Hermods driver
gymnasieskolor, vuxenutbildning på
gymnasial och grundläggande nivå,
sfi, yrkeshögskoleutbildningar samt
yrkesutbildningar inom bygg, sälj och
omvårdnad med mera.

Läs mer om Hermods på sid 19

Den nya
yrkeshögskolan
Korta utbildningar med mycket
praktik, kontakter med näringslivet
och stor chans till jobb. Låter det
lockande? Mats Miljand, överdirektör för
Myndigheten för yrkeshögskolan, berättar om den nya utbildningsformen.

Läs mer om yrkeshögskolan på sid 12

Känns Sverige
kallt och tråkigt?
Vårt tips till dig är att åka på en kortare
språkkurs, en termin eller varför inte läsa
en hel utbildning utomlands! Anta ditt
livs största utmaning och ett minnesvärt
äventyr – studera i något av världens alla
hörn.

Läs mer om utlandsstudier på sid 16

Välkommen in i
modevärlden
Bli din egen designer. Gör dina kläder
själv. Studera på dina villkor. Du lär
dig sy, du lär dig tillskärning, tyger,
modeller. Ett lönsamt nöje väntar.
Och kanske en modekarriär...

Läs mer om Klädskolan på sid 21
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- det ﬁnns ungefär 40 statliga universitet och högskolor i Sverige
- man kan läsa antingen en hel utbildning (program) eller fristående kurser. Program är oftast 3-5 år långa, kurser kan vara allt från 5 till 20 veckor långa
- antagning sker i huvudsak på betyg (minst grundläggande högskolebehörighet krävs) eller högskoleprovsresultat
- avgiftsfria och studiemedelsberättigande
- man söker till universitet/högskolor den 15 oktober och 15 april via www.studera.nu

SID 4

KY-UTBILDNING

- KY-utbildningarna är kostnadsfria och studiemedelsberättigande, är oftast 1-3 år långa och leder till en kvaliﬁcerad yrkesexamen
- nära samarbete med näringslivet och andra utbildningsanordnare, som exempelvis högskolor. Är anpassade för att möta näringslivets behov på arbetskraft.
- 1/3 av utbildningen består av arbetsplatsförlagda perioder, sk LIA.
- ansökan görs till respektive KY-utbildare/skola, grundläggande högskolebehörighet krävs oftast, ibland även speciella förkunskaper
- hitta en KY-utbildning som passar dig på www.kyutbildningar.se

SID 9

YH-UTBILDNING

- Yrkeshögskolan startades 1 juli 2009 och ska samla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar men som bygger på kunskap från arbetslivet
- hösten 2009 startade 89 nya YH-utbildningar som är kostnadsfria och studiemedelsberättigande
- syftar till att leda till jobb direkt efter examen
- ansökan skickas till respektive skola, observera att start- och ansökningsdatum varierar
- hitta YH-utbildningar på www.yrkeshogskola.net

SID 12

FOLKHÖGSKOLA
- det ﬁnns 148 folkhögskolor i Sverige och ansökan görs till respektive folkhögskola
- inte bunden till traditionella ämnen eller kursplaner. Arbetar ofta med temastudier och projektarbeten
- även studieförberedande kurser, ofta kallade Allmän kurs, efter vilken man kan få grundläggande behörighet för vidare studier
- ﬁnns inom en mängd områden, allt ifrån dans och konst till vård och pedagogik
- oftast avgiftsfria och studiemedelsberättigande

STUDIER UTOMLANDS

SID 14

- välj mellan en kortare språkkurs, en termin på universitet eller en hel utbildning utomlands
- du kan åka på egen hand (free mover), genom ett utbytesprogram vid ett svenskt universitet eller ta hjälp av en utlandsstudie- eller språkreseförmedlare
- språkkurser längre än 3 veckor inom Europa är studiemedelsberättigande. Om språket inte pratas i Europa får du studiemedel för språkstudier även utanför Europa
- kontakta CSN för att få veta om skolan du vill studera på är CSN-berättigad
- hitta utlandsstudier på www.plugga-utomlands.se och språkresor på www.sprakresa.se

SID 16

VUXENUTBILDNING

- du måste vara över 20 år för att kunna komplettera kurser du saknar från grundskolan eller gymnasiet på Komvux
- det ﬁnns även kortare yrkesutbildningar, så kallade påbyggnadsutbildningar inom till exempel ekonomi, data/IT, vård eller barn och fritid
- avgiftsfria och studiemedelsberättigande
- vill du veta mer om vuxenutbildning ska du vända dig till din egen kommun
- hitta vuxenutbildning på www.komvuxutbildningar.se

SID 18

YRKESUTBILDNING

- många yrkesutbildningar drivs av privata utbildningsföretag som ordnar kurser och utbildningar inom många områden och på olika nivåer
- privata utbildningar har ofta någon form av kursavgift och man får oftast inte studiemedel från CSN, men det ﬁnns undantag
- andra typer av yrkesutbildningar ﬁnns också via ex folkhögskolor och kommuner vilka ofta är studiemedelsberättigande
- antagningskraven samt ansökningsdatum varierar och ansökan skickas till respektive skola
- hitta yrkesutbildningar på www.yrkesutbildningar.se

SID 20

LEDARE

Ny höst, nya möjligheter
Tycker du att det är svårt att hitta rätt i utbildningsdjungeln? Har du inte har koll på vilka utbildningar som
finns eller vilken utbildningstyp som passar just dig? Då hoppas vi kunna hjälpa dig! Du håller just nu i
femte upplagan av Studentumguiden – en tidning som riktar sig till dig som funderar på att börja studera.

Teamet bakom
StudentumGuiden
hösten 2009

Yrkesutbildning, folkhögskola eller universitet? Det är inte helt lätt att hålla reda på alla olika
utbildningstyper som finns idag. I höst har Sverige dessutom fått en helt ny typ av utbildningar
- de nya yrkeshögskoleutbildningarna (YH). Om du inte har stenkoll på vad en YH-utbildning
innebär så är du inte ensam. En undersökning som Studentum just genomfört visar att en
majoritet av Sveriges blivande studenter tror att yrkeshögskolan är en del av den vanliga
högskolan och att de ger högskolepoäng på samma sätt som vanliga högskoleutbildningar.
Men så är det inte. För att räta ut alla frågetecken kring YH har Studentum intervjuat Mats
Miljand, överdirektör för Myndigheten för Yrkeshögskolan, som berättar mer om denna nya
spännande utbildningsform. (Se sid 12)
Vilken utbildningstyp du än väljer, så kan du se fram emot en spännande och lärorik tid. Det
är mycket troligt att din studietid kommer att bli den roligaste och mest händelserika tiden
i ditt liv. Allt som återstår är att hitta en utbildning som passar just dig. Och det är just där
Studentum kommer in i bilden - vi hjälper dig att hitta rätt. På vår hemsida Studentum.se
hittar du över 6700 utbildningar och några av dem kan du läsa om här i Studentumguiden.
Jag vågar nästan lova att du kommer hitta något som lockar just dig!

Foto: Simon Gustafsson
Lina Eriksson
Informationschef

Linda Essén
Grafisk Formgivning

Alexandra Carlsson
Skribent

LEDIGA JOBB
Studentum söker alltid duktiga
medarbetare! Är du en av dem? Gå
in på vår hemsida www.studentum.
se, under lediga tjänster, och ansök
redan idag.

Lina Eriksson

Välkommen!

Informationschef Studentum.se

Avsändare: Studentum AB
Torstenssonsgatan 4, 11456 Stockholm
Telefon: 08-509 106 00 Fax: 08-509 106 99
www.studentum.se info@studentum.se

Om du har några synpunkter, tips eller idéer på information som du saknar i tidningen eller om du som
utbildningsanordnare skulle vilja medverka i vårens upplaga av Studentumguiden är du välkommen att höra av dig till
oss; info@studentum.se.
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Vilken utbildningstyp är du?

TEST
Illustration: Sofie Ekström
Text: Alexandra Carlsson

starta här
Kan du tänka dig att
studera i tre år eller mer?

ja
Ser du studietiden som
ett tillfälle att träffa nya
människor?

Vet du vad du vill bli
när du blir stor?

ja

nej

ja

nej

nej

Är du målinriktad?

Är du nöjd med dina
gymnasiebetyg?

nej

Klarar du av att
plugga mycket?

nej

ja

ja

Kan du tänka dig
att flytta?

ja

Kan du tänka dig att
att bo lite primitivt?

ja

Är du übersocial?

nej

Vill du jobba
hellre än resa?

ja

Akademikern

Nätverkaren

Säg hej till långa nätter på
bibliotek, roliga korridorsfester och en mängd nudlar! Att
läsa på universitet kräver
ansvar och självstudier är
en självklarhet. Mellan
föreläsningar och tentor
hinner akademikern självklart med att upptäcka allt
vad studentlivet har att
erbjuda så som nollning,
sittningar och chansen att
engagera sig i olika studentföreningar.

Du tycker att det är viktigt
med utbildning men desto
viktigare med erfarenhet.
Nätverkaren vill komma
ut i arbetslivet så fort
som möjligt och på så sätt
skaffa sig ett stort nätverk.
Nätverket kan sedan bli din
nyckel till en framgångsrik
karriär.

Akademikern är inte rädd
för utmaningar och ser
studietiden som ett ypperligt
tillfälle att knyta nya kontakter. Och det är något som
universitetslivet kommer att
ge dig - vänner för livet.
Läs mer om universitet/
högskola på sid 4.

ja

nej

Väljer du teori
framför praktik?

ja

ja

För Nätverkaren passar
en KY/YH-utbildning perfekt.
Det är vanligtvis en ett till
två-årig utbildning som
sker i nära samverkan med
näringslivet i form av praktik.
Det bästa av allt är att så
många som nio av tio får
jobb efter examen.
Låter det intressant? Läs mer
om KY- och YH-utbildningar
på sid 9 och 12.

nej

Äventyraren
Fart, fläkt, utmaningar
och äventyr är säkerligen
ord som stämmer in på dig
som hamnat i denna ruta.
Du vill gärna plugga men
det kanske inte är Sverige
som lockar? Äventyraren
längtar sig ut i vida världen
och vill ta del av vad den
har att erbjuda, du kanske
vill bevisa att du kan själv,
att du vågar.
Du får resa, bekanta
dig med en främmande
kultur, lära dig tala ett
nytt språk och inte minst
träffa vänner från världens
alla hörn. Anta ditt livs
största
utmaning
och
ett minnesvärt äventyr plugga utomlands!
Läs mer om utlandsstudier
på sid 16.

nej

nej

nej

Vad säger du om att betala
för en utbildning?

ja

Praktikern
Du är målinriktad och
vet vad du vill. Varken
studieförberedande- eller
universitetsstudier är något
för dig. Med ditt mål i sikte
vill du hitta en utbildning
som tar dig exakt dit du
vill.
Praktikern tycker om att
arbeta med händerna, vara
på plats där det händer och
se direkta resultat av sina
handlingar. Yrkesutbildning är rätta vägen för dig.
En yrkesutbildning är
oftast ett till två år långa
och leder direkt till en
yrkestitel efter examen.
Funderar du på en framtid
som elektriker, frisör, skräddare eller kanske undersköterska? Läs mer om yrkesutbildningar på sid 20.

Vill du lära känna dig
bättre?

ja

nej

Soulsearcher
Du vill utvecklas! Vare
sig det handlar om att
finna dig själv eller viljan
att följa din passion. För
dig är det viktigt med en
utbildningstyp som ser
till dina behov men även
tidigare erfarenheter och
förkunskaper. Du kanske
känner att du vill läsa
in behörighet för framtida
universitetsstudier eller läsa
särskilt inriktade kurser
inom exempelvis musik,
idrott och konst? Då är
Folkhögskola din väg att
gå.

nej

Kompletteraren
Är du också en av dem som
inte vässade geniknölarna
ordentligt på gymnasiet?
Det kanske fattas något betyg
för att komma in på dröm utbildningen? Eller du kanske
rent utav vill förbättra dina
språkkunskaper? Det finns
utbildningar för alla typer
och smaker. På Komvux kan
du förbättra kunskaper du
saknar från både grundoch gymnasieskola. Väljer
du att komplettera din utbildning på Komvux kan
du senare välja och vraka
bland ytterligare utbildningar.

Här kan du hitta din egen
väg samtidigt som du
oftast har möjlighet att bo
på skolan!

Komvux kommer att fungera
utmärkt för dig som jonglerar
mycket i livet.

Läs mer om folkhögskolan
på sid 14.

Läs mer om vuxenutbildningar/
komvux på sid 18.
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Vill du skaffa dig nya kunskaper och erfarenheter? Och öka dina
chanser till ett mer kvalificerat jobb samtidigt som du har roligt?
Taina Flink lockades av den akademiska världen och valde en
högskoleutbildning för att hon visste att den skulle ge henne
mycket tillbaka.

Universitet/högskola
- frihet under ansvar

Text: Linda Essén
Att börja studera på en högskola
eller ett universitet är ett stort steg
i många människors liv. Skillnaden
från att läsa på gymnasiet är
ganska stor, det är mer "frihet
under ansvar" då det innebär en hel
del självstudier. Att plugga vidare
ger dig möjligheten att skaffa dig
nya kunskaper och erfarenheter,
kanske flytta hemifrån till en ny
stad och träffa nya människor.
Studietiden kommer förmodligen
vara några av ditt livs roligaste
år!
Du kan välja mellan fristående
kurser, utbildningsprogram eller att
själv utforma din egen utbildning.
Du kan läsa på heltid, halvfart,
kvartsfart eller på distans. Möjligheterna är många!

kompisarna eller pojkvännen, då
växer du mer som människa. Att
välja utbildning kanske känns
som ett väldigt viktigt val, men det
är inte hugget i sten. Det är bara
att byta om det inte passar, och
erfarenheter är aldrig en förlust.

"Våga! Våga testa en
utbildning även om du
inte är helt säker på vad
den innebär.."

– När man försöker bilda uppfattning om en utbildning är
det bra att kolla vad man läser
för kurser och vad det finns
för inriktningar, det säger ofta
Taina Flink, 25, pluggar teknisk mer än de skönmålande orden i
design i Göteborg.
katalogen. Ofta kan man läsa vad
kurserna handlar om i studenternas
studieportal, och låter kurserna
Varför universitet/högskola?
– Den akademiska världen lockade intressanta kommer utbildningen
mig, jag tyckte fem år var en lagom också att vara det. Att gå på mässor
tid att lägga ner på en utbildning. där man kan träffa studenter från
Jag visste att en högskoleutbildning utbildningarna är en bra chans
skulle ge mig mycket tillbaka, att få förstahandsinformation och
både under studietiden och i den ställa frågor.
framtida karriären.
Läs mer om universitets- och
Vad är det bästa med att läsa en högskolestudier på www.studentum.
se.
högskoleutbildning?
– Friheten kommer jag definitivt
att sakna när jag börjar jobba. Att
gler 2010
helt disponera över sin egen tid; att
ya antagningsre
N
kunna ta sovmorgon när det behövs
och att jobba ifatt ledighet var som
helst och när som helst är en stor
Visste du att nya antagningsfrihet jämfört med jobbvärlden.
regler till högskolan börjar

Vilka tips har du till den som ska
börja studera?
– Våga! Våga testa en utbildning
även om du inte är helt säker på
vad den innebär, det vet man ändå
inte förrän man gått där ett tag.
Våga välja en annan stad än bästa

företagsledning

www.slu.se

odlingsteknik

miljömanagement
affärsledarskap

driftsekonomi

Landsbygdsentreprenör

idéutveckling

hortikultur
animalieproduktion
växtbiologi
teknik

växtbiologi

landskapsanalys
växtkunskap

formlära
Landskapsarkitekt

hortikultur
ekologi

planering

planering
marklära

Trädgårdsingenjör
Design

trädgårdshistoria

växtförädling

marklära
formlära

kemi
Trädgårdsingenjör
Odling

ekonomi

gräskurs

Hortonom

genetik

vattenbyggnad

Landskapsingenjör

ekonomi

botanik
hortikultur

landskapsvård

kvalitet

kemi

odling
design

design

agroturism

Trädgårdsingenjör
Marknad

konsumentbeteende

marklära

marknadsföring
ekonomi

- Kraven för grundläggande
behörighet skärps
- Vissa kurser kommer att
ge meritpoäng
- Nya kvotgrupper

företagsekonomi

Lantmästare

företagande

gälla hösten 2010?

landskapsmanagement

trädgårdshistoria

växtskydd

växtbiologi

Tycker du några av dessa ämnen är spännande
kan du välja bland SLU Alnarps åtta utbildningsprogram. Utbildningar du bara hittar på SLU.
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Framtiden kräver fler kiropraktorer

"Jag känner mig
säker på att
utbildningen
kan ta mig dit
jag vill"

Småskadorna från hockeyspelandet gjorde Ola intresserad av hur kroppens besvär kan behandlas. Sara reste
runt jorden och jobbade på restaurang tills den dagen hon kom i kontakt med kiropraktik i samband med en
idrottsskada. Idag pluggar båda två på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan!
Text: Alexandra Carlsson
Ola Nilsson är hockeyspelare på
elitnivå. Trots framgångarna ville
han utvecklas på andra plan och
inte bara inom hockeyn. Att börja
studera kändes då som ett självklart
alternativ och valet av utbildning
föll sig naturligt. Ola ville, genom
sin utbildning, behålla en fot i
idrottsvärlden. Lösningen hittade
han på Kiropraktorhögskolan. Som
kiropraktor får han möjligheten
att jobba med rehabilitering och
idrottsskador.

Sen är det ju tyvärr så att man inte
kan spela hockey i resten av livet
och då är min tvärsäkra 2:a att
jobba som Kiropraktor.

Höga krav
Sara Shokofan, 25 år, har också
hon erfarenhet av idrottsrelaterade
skador och kiropraktik sedan
tidigare. Sara fick en idrottsskada
i samband med en thaiboxningsmatch. Skadan krävde kiropraktisk
behandling och rehabilitering.

– Tack vare mina egna erfarenheter
av idrottsskador tror jag att jag
har lättare att förstå frustrerade
idrottare som vill bli friska snabbt.

– Jag blev ”frälst” när jag själv gick
till en kiropraktor. Det var då jag
bestämde mig för att det är detta
jag vill hålla på med i framtiden.
Kiropraktorhögskolan
ger
oss
Han fortsätter:
en utbildning i att behandla och
bemöta personer med besvär i leder,
– Nästa år spelar jag för Almtuna nerver och muskulatur, precis det
i Allsvenskan, det är tufft men det som passar mig, berättar Sara.
går att kombinera hockeyn med
studierna. Det är grymt att få Kiropraktorhögskolan ligger i
möjligheten att leva på sin hobby. Solna, där finns både fräscha

undervisningssalar och skolans
egen patientklinik. Hit kan vem
som helst komma och få hjälp av
studenter från årskurs fyra och fem
för en överkomlig summa. Skolan
ställer höga krav berättar Ola:

ohälsosammare
hon sig själv som egen företagare iskans allt mer
med en framgångsrik klinik som livsstil där den fysiska kvaliteten
blir allt sämre i allmänhet.
specialiserar sig på idrottsskador.
Hon berättar:
Att gå utbildningen
på Skan– Jag känner mig säker på att dinaviska Kiropraktorhögskolan
utbildningen kan ta mig dit jag och att bli kiropraktor ställer
– För att få börja årskurs 4 måste vill. Den är så pass bred, vilket gör höga krav på studenterna när
vi efter 3 år av teoretiskt och att jag får en stark bas att stå på det gäller teoretiskt kunnande
praktiskt slit, massor av tentor och när det gäller kunskaper om kropp, samtidigt som man måste vara
prov, genomgå både ett teoretiskt hälsa och rehabilitering.
en god hantverkare, något som
och ett praktiskt prov som ställer
inspirerar både Ola och Sara. Båda
höga krav på oss studenter.
Ola håller med och menar att ser fram emot den dagen då de är
framtiden för just kiropraktorer ser klara med utbildningen och får sin
Sara håller med och fortsätter:
intressant ut med tanke på männ- legitimation av Socialstyrelsen.
– Som student på Kiropraktorhögskolan måste man vara beredd
på att utbildningen inte blir en
match utan ansträngning. Men
det måste också tilläggas att efter
varje avslutad kurs så suktar man
efter mer!

Planerar för en ljus framtid

Fakta Kiropraktorutbildningen
•
•
•
•
•

5-årig utbildning
Teori och praktik varvas under utbildningen
Leder till legitimerad kiropraktor
Framtidsyrke som egen eller anställd
www.kiropraktik.edu

När Sara blickar framåt i tiden ser

apotekare

arbetsterapeut
audionom
barnmorska
biomedicinsk analytiker
dietist
folkhälsovetare
logoped

läkare
receptarie
röntgensjuksköterska

Bli livsviktig.
www.sahlgrenska.gu.se

sjukgymnast
sjukhusfysiker

sjuksköterska
specialistsjuksköterska
tandhygienist

tandläkare
tandtekniker

Sahlgrenska akademin
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Vill du arbeta för
bättre hälsa?
En allt mer framträdande yrkesgrupp i samhället är
naprapaterna - och behovet ökar. Vi sitter allt längre
framför våra datorer och problemen med huvudvärk,
nackspärr, ryggont och musarm ökar. Alla dessa
symptom behandlas av naprapaten. Naprapathögskolan
i Stockholm utbildar dig som vill ta hand om ett växande
samhällsproblem. Jesper Österberg, 25 och Lii Schacht,
24 läser tredje året på naprapatprogrammet. Här delar
de med sig av sina åsikter om skolan, utbildningen och
anledningen till varför naprapatyrket passar dem så bra.

Text: Susanne Hansson
av att arbeta med människor ifrån man hyfsat med pengar som Naprapathögskolans utbildning
sin tid som personlig tränare, naprapat när man väl fått igång omfattar både teoretisk och praktisk
undervisning. Under den praktiska
men sökte till utbildningen av fler sin kundkrets.
undervisningen, som upptar unganledningar.
Teoretisk kunskap & praktisk efär 50 procent av utbildningen,
får du som student övning i de
– Jag sökte till Naprapathögskolan erfarenhet
för att jag vill ha ett yrke där Som naprapat behandlar du manuella behandlingsmetoderna,
jag kan vara min egen chef, människor med besvär i rörelse- exempelvis massage, stretching,
kunna bestämma arbetstider och organen; exempelvis rygg, nacke, mobilisering och manipulation.
inte behöva vara beroende av axlar och leder. Du blir även Den teoretiska undervisningen
någon annan. En annan viktig specialiserad på att förebygga och syftar till att ge god kunskap om
del till varför jag väljer att läsa behandla idrottsskador och det är hur kroppen fungerar ända från
utbildningen, är att jag vill ha därför som så många idrottsklubbar cellnivå till kroppen som helhet.
ett yrke som jag kan ta med mig och elitidrottare idag anställer Redan under den andra terminen
på skolan får du börja ta hand om
Lii har sedan tidigare erfarenhet vart jag än är. Dessutom tjänar naprapater.
egna patienter på skolans klinik
vid Odenplan i Stockholm.
Utbildningar vid Naprapathögskolan
Jesper berättar: – Jag började
studera på Politices magisterprogrammet (pol mag.) efter
gymnasiet för att jag inte riktigt
visste vad jag ville göra. Jag
märkte redan under min första
termin på pol mag. att jag ville
jobba mer i direktkontakt med
människor. Jag har alltid haft ett
brinnande intresse för kroppen,
hälsa och träning och det var via
Internet som jag fick upp ögonen
för naprapati.

• Naprapatprogrammet är en kvalificerad specialistutbildning inom manuell medicin. Utbildningen, som
sträcker sig över fyra år, är studiemedelsberättigad och på heltid. När du tagit din examen kan du i Sverige,
efter ett års praktiktjänstgöring, ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen och sedan arbeta som legitimerad
naprapat. I internationella sammanhang används ibland den ursprungliga amerikanska titeln Doctor of
Naprapathy (DN).
- Kursstart: 23 augusti 2010
• Utbildning till massageterapeut: Sedan två år tillbaka samarbetar Naprapathögskolan och Medicinskt
Kursforum för att skapa en av Sveriges bästa massageutbildningar. Du kan studera på heltid i 20 veckor
med CSN studiemedel eller på deltid under ett år. Oavsett vilken studietakt du väljer får du en komplett
yrkesutbildning till massageterapeut där vi blandar teori och praktik med arbete på vår skolklinik vid
Odenplan. Utbildningarna är kvalitetssäkrade och ger dig möjlighet till certifiering via Branschrådet Svensk
Massage.
- Kursstart heltid 20v: 18 januari 2010, 23 augusti 2010
- Kursstart deltid: 9 augusti 2010
För mer information om Naprapathögskolan, besök
www.nph.se eller kontakta skolan via e-mail info@nph.se.

rykte och en gedigen kundkrets för
att kunna öppna eget, säger Jesper
och fortsätter:

– Min dröm är att genom att
jobba med det jag tycker mest om,
naprapati, kan jag försörja mig
själv och en eventuell familj samt
hjälpa andra människor genom
mitt yrke.

Och kunder kommer det att finnas
gott om för framtidens naprapater.
Lii ser positivt på arbetsmarknaden
efter avslutade studier. Oavsett om
det blir i Sverige eller utomlands.

Den egna kliniken
- framtidsdrömmen

– Det finns massor av olika
karriärmöjligheter med denna
utbildning, det är ett stort plus.

Trots olika anledningar till
varför Jesper och Lii sökte till
naprapatprogrammet, är framtiden
ganska självklar för båda två.
Målet med utbildningen förenar
dem - den egna kliniken.

Förutom att starta eget kan man
alltid specialisera sig inom olika
områden
som
rehabilitering,
elitidrottare eller föreläsa som
lärare.

– Inom fem år har jag öppnat
min egen klinik. När jag är
färdigutbildad vill jag dock helst
få anställning hos någon etablerad
naprapat för att få lite inblick i hur
verksamheten sköts på bästa sätt.
Det är viktigt att etablera ett gott

– Jag kommer att flytta utomlands
och arbeta efter utbildningen. Jag
kommer också att försöka skaffa
mig så mycket erfarenhet som
möjligt för att sedan kunna öppna
min egen klinik. Naprapat är
verkligen rätt väg i framtiden!

Namn: Helena Persson
Ålder: 25 år
Studerar: Fritidspedagog-/lärarprogrammet, grundskolans tidigare år
Kommer från: Karlstad
Bor: På Ålidhem
Mer: Domare i volleyboll

Läs om Helena på
www.umu.se/utbildning
Om du vill veta hur det är att studera
på lärarutbildningen vid Umeå universitet
Lärarutbildningen vid Umeå universitet ger följande program: Lärarprogrammet, med inriktningarna: verksamhet antingen i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.
Specialpedagogprogram, speciallärarprogram (påbyggnadsprogram). Studie- och yrkesvägledarprogrammet (distans- och campusutbildning). Mer information: www.use.umu.se
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”Jag vill vara
med och bestämma”
Sex månader i Afrika fick Lina
Grip på rätt spår. Med en nyfunnen insikt om hur u-länder
faktiskt har det, valde hon att
börja studera vid Ekonomiskhistoriska institutionen (EH)
på Stockholm universitet. Idag
läser hon en masterutbildning
med inriktning internationella
relationer och med siktet inställt på SÄPO.
Text: Susanne Hansson
Linas tidigare studier utomlands
väckte hennes intresse för internationella relationer men när utlandsstudierna blev för kostsamma
sökte hon sig tillbaka till hemstaden Stockholm.

Ekonomisk-historiska institutionen
vid Stockholms universitet är en
medelstor institution, där du som
student har lätt att överblicka dina
studier från grundnivå fram till
och med forskarnivå. Lina har valt
att läsa en masterutbildning i form
av fristående kurser. På grund av
institutionens flexibilitet, kan hon
i sommar läsa vissa kurser för att
under hösten få möjligheten att
paddla i Malawi.

"En master i
internationella
relationer ger en bra
akademisk plattform
för att arbeta med
internationellt
politiska frågor."

Vid Ekonomisk-historiska institutionen undervisas och forskas
det i både ekonomisk historia
och
internationella
relationer.
Undervisningen
i
ekonomisk
historia ger dig en kronologisk
överblick av hur samhället och
ekonomin utvecklats från medeltid
till idag.
Kurserna i internationella relationer
vidrör dåtida såväl som aktuella
händelser
inom
globalisering,
internationella konflikter samt
fred.
– Kursutbudet passar alla som
tycker det är spännande med
internationella frågor, allt från
bistånd till kärnvapen. Man behöver
egentligen inte läsa någonting man
inte vill, utan bara det som man
verkligen är intresserad av, säger
Lina.

För dig som inte vill sätta ihop
din egen masterutbildning finns
självklart färdiga program att
– Anledningen till att jag ville
välja bland. Ekonomisk-historiska
fortsätta studera var för att jag
lärare
kommer
gillar att förstå saker och ting. Och – Min pojkvän och jag ska försöka institutionens
så vill jag vara med och bestämma, paddla runt den nästan 130 mil alla från olika discipliner för att
långa Malawisjön i tre månader. bedriva forskning inom många
säger Lina och fortsätter:
– När jag kom tillbaka till Stockholm, Vi har köpt en ihopfällbar kajak olika områden. Detta ger dig
kontaktade jag ett par institutioner från USA som vi sedan flyger ner som student stora möjligheter
som jag var intresserad att studera vid. tillsammans med all utrustning att hitta en erfaren handledare
Jag blev bäst bemött av Ekonomisk- ifrån Sverige. Vi har aldrig gjort med kunskaper inom det område
historiska institutionen och nu, två någonting liknande och gillar du väljer att fördjupa dig inom.
Den goda kontakten lärare och
utmaningen, säger hon och ler.
år senare, är jag fortfarande kvar.

Vad krävs för att få plugga på
högskola?

Om antagningspoängen inte
räcker till?

Vad är skillnaden mellan KYpoäng och högskolepoäng?

Hej! Jag undrar hur många IG det
är tillåtet att ha när man söker
universitet? Mvh, Amanda

Hej! Finns det någon chans att
man kommer in på en utbildning
trots att man inte har den exakta
intagningspoängen som krävs? Och
om jag inte kommer in, har jag rätt
att söka till samma program en gång
till? Mvh, Rebecka

Hej, är KY-poäng samma som högskolepoäng? Vad är skillnaden? Hur
långt är 180 hp? Mvh, Oskar

Svar: För en högskoleutbildning
krävs grundläggande behörighet,
vilket innebär ett fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan. Du
måste minst ha godkänt i 90 % av
de ämnen du läst. Du måste även
ha uppnått minst betyget godkänt i
kärnämneskurserna - svenska A+B
(eller svenska som andraspråk A+B)
samt i matematik A och engelska A.
För vissa universitetsutbildningar
krävs även särskild behörighet.

Svar: KY-poäng räknas i antal
veckor, där en vecka motsvarar en
KY-poäng. 40-45 KY-poäng motsvarar ett läsår och en KY-utbildnSvar: Snittbetygen ändras från år ing på 80-90 KY-poäng motsvarar 2
till år, de styrs nämligen av antalet års studier.
sökande. Bara för att du inte har
poängen som krävs i år betyder det Högskolepoäng räknas på likande
inte att du inte har chans att komma sätt där ett studieår också är 40
in nästkommande år. Du kan söka veckor, men ger 60 högskolepoäng
till samma utbildning hur många när du studerar på heltid. En kangånger du vill!
didatexamen är 3 år och ger dig 180
högskolepoäng.

plattform för att arbeta med
internationellt politiska frågor.

Jag frågar Lina om hennes fem
bästa tips till blivande studenter
vid Ekonomisk-historiska institutionen. Lina understryker att det
endast behövs tre:
• Läs all litteratur.
• Följ instruktionerna som ges.
• Starta en studiegrupp med 1-3
andra i klassen.
– Det är märkligt hur pass få
studenter som gör detta, avslutar
hon.

Frågan är vilka karriärmöjligheter
som finns efter avlagd examen?
– Bortsett från forskning finns
det möjlighet att arbeta för
statliga myndigheter, NGOs eller
internationella
organisationer.
Beroende på hur världen förändras
kan jag tänka mig att även större
företag kan behöva oss, om de till
exempel vill veta riskerna av att
investera i ett politiskt instabilt Mer info på www.ekohist.su.se.
eller underutvecklat land.
Det råder ju ingen tvekan om att
en utbildning vid den Ekonomiskhistoriska institutionen ger en
stabil grund inför kommande
arbetsliv. Men var ser Lina sig
själv om fem år?
- Om fem år har jag förhoppningsvis
lämnat institutionen och arbetar
med liknande uppgifter. Drömjobbet
är som analytiker på SÄPO med den
enkla anledningen att det är Sveriges
säkerhetspolitiska
maktcentra,
säger hon och fortsätter:
– En master i internationella
relationer ger en bra akademisk

?

Nyﬁken på fortsatta studier
På Studentum.se finner du svar på dina frågor om utbildning

studenter emellan gör att den
hierarkiska känsla, som andra
institutioner inger, nästan inte
existerar på Ekonomisk-historiska
institutionen.

Lina Grip fick upp ögonen för
internationella relationer efter en sex
månader lång vistelse i Afrika.

Har du en fråga om utbildning? Maila din
fråga till info@studentum.se. Tidigare frågor
och svar finns på www.studentum.se/faq.

Diskutera utbildning med tusentals
andra nuvarande och blivande studenter
i Sveriges största forum för utbildning;
www.studentum.se/forum. Eller ställ dina
frågor direkt till skolorna i våra skolforum.

Var med i kampen om att bli Månadens
Studentbloggare! Du som bäst inspirerar
andra till att plugga vidare, vinner ett
presentkort från Akademibokhandeln, värt
500 kr. Vinnare utses varje månad. Registrera
din blogg på www.studentum.se/blog.

För att hjälpa blivande studenter att välja
rätt skola, samlar vi på Studentum.se in
skolrecensioner från nuvarande studenter.
Läs vad tidigare elever sagt om skolan du
funderar att söka till. Om du pluggar redan
idag, gör din röst hörd- betygsätt din skola!
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"Jag har inte ångrat en dag"
Läkarprogrammet är en lång och rätt bindande utbildning men leder till ett yrke som
kombinerar stora utmaningar, människokontakter och naturvetenskap. Trots den tuffa
läkarutbildningen har Marjut aldrig ångrat en dag att hon valde att bli läkare!
Marjut, 28 jobbar som ST-läkare på Vilka jobb kan man få efter läkarAkademiska sjukhuset i Uppsala. utbildningen?
Hon har alltid drömt om att bli – Efter 5,5 års studier måste
läkare.
man göra en 18-21 månader lång
allmäntjänstgöring för att bli legiVarför har du valt en karriär som timerad läkare. Därefter får man
läkare?
jobba både privat och inom land– Möjligheten att kombinera stinget. De allra flesta väljer att
naturvetenskap, massor av människo- specialisera sig inom något omkärlek, socialt arbete och stora råde, och jag har hamnat inom canutmaningar resten av livet fick mig cervården, onkologi. Det tar ytterliatt välja läkaryrket.
gare ca 5 år att bli färdig specialist,
dock jobbar man som vanligt under
dessa år.
Varför sökte du till läkar-

programmet?

– Det var det enda jag kunde tänka
mig göra i framtiden, trots att jag
inte känner någon läkare sedan
tidigare! Kan man kalla det för
"kall"?

läkare jobbar inte kliniskt (med
patienter), vilket jag däremot
tycker är det allra roligaste!

Är det svårt att få jobb efter
utbildningen?

"Man lär sig nya
saker hela tiden,
man blir aldrig
färdig"

Glädjen man upplever. Men speciellt inom mitt område på onkolo– Det har varit rätt lätt under se- gen finns också mycket sorg, vilket
naste åren. Nu börjar man dock utmanar oss varje dag. Man lär sig
märka kristider inom sjukvården nya saker hela tiden, man blir aldockså. Däremot kommer läkare all- rig färdig. Man får utvecklas hela
tid att behövas och behovet växer sin karriär.
varje år som går. Man märker att
inom vissa specialiteter är det Hur mycket kan man förvänta sig
svårare att få jobb. Om man vill att tjäna?
vara säker på att hitta jobb direkt – Inom landstingen tjänar man ca
– Som läkare finns numera också ska man satsa på allmänmedicin 25 000 som underläkare, ca 35 000många administrativa jobb; man och psykiatri.
40 000 som ST-läkare och 45 000-?
kan forska, jobba statligt, inom
som överläkare. Privat ännu mer.
läkemedelsindustrin eller på en Vad är det bästa med ditt jobb?
Beror också på vart i landet man
myndighet etc. Alltså alla utbildade – Alla patienter! Det dagliga mötet. befinner sig.

Till sist - har du några tips till
andra som önskar jobba inom
samma bransch som dig?

– Det är en lång och rätt bindande
utbildning men absolut värt det.
Jag har inte ångrat en dag att jag
har vandrat denna väg.

Om du t.ex. vill hitta en
läkarutbildning i Sverige eller
utomlands, diskutera läkarstudier
med andra blivande studenter
eller se antagningspoäng - gå
in på www.studentum.se. Mer
information finns även på www.
lakarutbildningar.se.

V älkommen till

Högskoleguiden.se!

Här hittar du alla universitets- och högskoleutbildningar i Sverige på grundoch avancerad nivå. Genom att söka på kategori, typ av utbildning och/eller i
högskola/universitet kan du hitta en utbildning som passar just dig.
Du kan även:
Betygsätta universitet och högskolor
Läsa andras recensioner
Blogga om ditt liv som student
Diskutera utbildningar, skolor, studentboende, antagning m.m
med andra blivande studenter

www.hogskoleguiden.se
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nheter"

re
"Jag ville ha mer praktiska erfa

Vill du gå en praktisk utbildning som i nio fall av tio leder fram till ett jobb? Då är en
Kvalificerad Yrkesutbildning det perfekta valet för dig. KY finns så gott som inom alla
yrkeskategorier – den gemensamma nämnaren för KY-utbildningarna är att de bara startas
om arbetsmarknaden efterfrågat en särskild kompetens. Text: Linda Essén

KY står för Kvalificerad Yrkesutbildning och är en eftergymnasial
utbildningsform på högskolenivå
som sedan 2002 är en del av
det svenska utbildningssystemet.
Sedan sommaren 2009 ingår KYutbildningarna i Yrkeshögskolan.
Yrkeshögskolan
startades
den
1 juli 2009 och ska samla
eftergymnasiala yrkesutbildningar
som inte är högskoleutbildningar
och som bygger på kunskap från
arbetslivet.
Eftersom KY-utbildningarna är
skapade och anpassade för att täcka
upp en efterfrågan och ett behov
som finns på arbetsmarknaden
är jobbsökningsprocessen ofta
betydligt kortare för den som gått
en KY-utbildning än för den med

akademisk examen. En rapport som
SCB släppte i mars 2008, visade att
nio av studenter som tog examen
ifrån en KY-utbildning 2006, fick
jobb eller startade ett eget företag
efter avslutad utbildning.

"..ta reda på vad
du vill göra, sök
utbildningen, satsa
och lär dig"

– Jag hade gått en universitetsutbildning men kände att jag ville
ha mer praktiska erfarenheter
inom området jag var intresserad
av. Jag gjorde en hel del research
och hittade en KY-utbildning som
fått goda betyg, berättar Eric.

Praktik under utbildningen ger
resultat

Det som skiljer KY-utbildningar –
och även yrkeshögskoleutbildningar
– från andra utbildningstyper
är att de har ett nära samarbete
med näringslivet. Ett av de
viktigaste och mest populära
momenten inom KY-utbildningar
Eric Wollberg, 26 läser en KY- är den obligatoriska praktiken
utbildning i Stockholm trots att han som motsvarar en tredjedel av
redan har en universitetsutbildning utbildningen.
Praktiken
eller
i bakfickan.
lärandet i arbetslivet (LIA), skiljer

Industrin behöver ny kompetens. Utbilda dig på någon
av våra industritekniska KY utbildningar.

Aktuella utbildningar med start september 2010
• Robot och automationstekniker, 85 KY-poäng
Utbildningsorter Örebro och Eskilstuna

• Produktionsutvecklare, 85 KY-poäng
Utbildningsort Örebro

• Processtekniker plastproduktion, 80 KY-poäng
• Produktdesigner plastproduktion, 80 KY-poäng
Utbildningsort Örebro

Läs mer om våra KY utbildningar på: www.utbildningsborgen.se
Utbildningsborgen AB • Tel: 019-764 14 57 • E-post: info@utbildningsborgen.se • www.utbildningsborgen.se

sig ifrån vanlig praktik i att den
ställer högre krav på både elev
och handläggare. Under LIA
utvecklas både elevens praktiska
och teoretiska kompetens samt ger
eleven en eftertraktad möjlighet
att knyta viktiga kontakter inför en
framtida karriär. Eric instämmer.

sök utbildningen, satsa och lär
dig. Sen är du redo att börja på en
arbetsplats där du kan det mesta
inom ditt fält från dag ett.

Vill du hitta en KY-utbildning eller
läsa mer om KY-utbildningar? Gå
in på www.kyutbildningar.se.

– Det bästa med en KY-utbildning
är att man får lösa problem
som är tagna direkt från en
arbetsplats. Man får träffa otroligt
engagerade klasskamrater, det
är långa praktikperioder under
utbildningens gång och de flesta
får jobb.

Satsa till 100 %
Erics bästa tips om man planerar
söka till en KY-utbildning är att
göra en ordentlig research och
sedan satsa till 100 %.
– Många KY-utbildningar är
kortare
och
intensivare
än
universitetsutbildningar, och de
kräver stort engagemang varje
dag. Så ta reda på vad du vill göra,

Eric Wollberg gick en universitetsutbildning men ville ha mer praktiska
erfarenheter - då valde han en KYutbildning.
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En säker väg till
arbetslivet
Nackademin ligger i Stockholm och här kan du utbilda dig
inom Anläggning/bygg, Business, IT-system samt Digitala
medier. Skolan har nära kontakt med näringslivet vilket
leder till en stark jobbstatistik bland KY-studenterna. 2008
var det hela 96 procent av studenterna som fick jobb direkt
efter examen. Text: Alexandra Carlsson
Thomas Bisenius är på många sätt
en typisk representant för lärarna
på skolan. Han har gedigen
yrkeserfarenhet och undervisar
på ekonomiutbildningarna utifrån
både teori och praktik.
– Inriktningen på pedagogiken
i skolan är praktisk och våra
studenter arbetar ofta i skarpa
projekt som görs åt våra
samarbetspartners i näringslivet.
Jag har själv 35 års yrkeserfarenhet
inom
marknadsföring
och
försäljning,
en
nödvändig
arbetslivserfarenhet för att kunna
undervisa här. Man måste kunna
relatera teorin till verkligheten.
Annars blir det inte trovärdigt,
säger Thomas Bisenius.

Lärarledda lektioner
Nackademin
erbjuder
18
utbildningar vilka leder till
jobb inom Bygg, Ekonomi och

försäljning, Design och System.
Thomas Bisenius påpekar att en
stor fördel med Nackademins KYutbildningar är att så pass mycket
av undervisningen är lärarledd och
sker på skolan, till skillnad från
högskolan som har mycket mindre
lärarledd undervisning.
– Här har vi 18 timmars undervisning per vecka. Tre dagar är
schemalagda och där emellan ska
studenterna lösa uppgifter, enskilt
eller i grupp. Våra utbildningar
är på heltid och våra studenter är
motiverade och vill få ut det mesta
möjliga av sin tid här, säger han.

”Ovärderlig branschkontakt”
Sigurd, 27 år, har gått den tvååriga
utbildningen Digital Graphics
på Nackademin, vilket visade sig
vara ett utmärkt val. Kurserna
passade hans intressen samtidigt
som LIA ingick i utbildningen

S

– praktikveckor där studenter som kommer att hjälpa honom i det – Man lär sig mycket inom så
många olika delar av byggsektorn
kommer ut och får pröva sina framtida jobbsökandet.
och det finns flera olika vägar
teoretiska kunskaper.
att gå beroende på vad man är
En lagom lång utbildning
– På många utbildningar är det Efter att ha ägnat mycket tid åt att intresserad av, berättar Idha.
alldeles för stort fokus på teori och restaurera det egna huset var Idha
man kan inte sätta sig in i ämnena redo för nya utmaningar. Idha Utbildningar som ger dig jobbet
på samma sätt som under en LIA- hittade utbildningen Byggnads- du vill ha
period.
ingenjör ROT på Nackademin. Det Nackademins KY-utbildningar leder
är en tvåårig utbildning, vilket till jobb. Thomas Bisenius menar
Sigurd
berättar
att
Digital passade Idha perfekt. För henne att det finns stora fördelar med
Graphics är en bra inkörsport för kändes det lagom att ”bara” behöva att börja en KY-utbildning under
den som vill komma in i branschen gå två år.
lågkonjunktur
oavsett
vilken
samtidigt som han påpekar att
bransch man är intresserad av att
utbildningen ställer höga krav på ”Praktikplats blev arbetsplats”
jobba inom.
eleverna. Han ser alltid till att på I utbildningen ingår bl.a. 25 veckor
egen hand hålla sig ajour med det praktik vilken är uppdelad på de – Det finns en felaktig uppfattning
senaste inom området.
båda åren. Idha gjorde 20 veckor i samhället att man inte ska söka
av sin praktik på Hidemark & denna typ av utbildning i tuffa
Idag är Sigurd klar med sin Stintzing Arkitekter i Stockholm. ekonomiska tider, men det leder
utbildning och jobbar för tillfället Tack vare praktiken har Idha nu till att när högkonjunkturen är i
på ”Important looking pirates vfx”, ett jobb på företaget som väntar på gång så saknas det folk. Om man
ett företag som jobbar med effekter henne nu i höst. Hon säger:
söker till en KY-utbildning nu i
och reklam.
lågkonjunktur blir man klar när
– Jag har fått mitt drömjobb! Jag ekonomin vänder igen.
– De är duktiga och breda vilket får vara kreativ och arbeta med
är bra i början när man, som jag, olika projekt, allt från Statens
vill lära sig så mycket som möjligt, Fastighetsverk till Ambassaden i Låter detta intressant?
berättar Sigurd.
Jordanien.
Välkommen på öppet hus den 27
mars klockan 13-16! Nackademin
Att valet av utbildning kan göra Hon berättar vidare att det är stor Yrkeshögskola, Tomtebodavägen 3A
en dröm till verklighet är Sigurd variation på vart olika personer i Solna. Besök www.nackademin.se
övertygad om. Han har fått en i hennes klass har hamnat efter eller ring 08-466 60 00 för mer info.
bred kompetensgrund och praktisk utbildningen. Några har blivit
kunskap i bagaget, dessutom arbetsledare, men även utsättare,
har utbildningen gett Sigurd cad-ritare och projektledare.
ovärderlig branschkontakt, något

Tre starka kort för drömjobbet
www.detaljhandel.nu
Affärsutveckling för detaljhandeln.
Arbeta som butikschef, företagare m. m.

www.storstadsturism.nu
Turism i storstadsregion. Arbeta med turistfrågor, events m. m.

www.halsasjukvard.nu
Hälso- och sjukvårdsadministration.
Arbeta med organisation, projekt, dokumentation m. m.
Samtliga är 2-åriga Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY)
med start i augusti. En tredjedel av utbildningen är praktik.
Centrum Vux | Marinens väg 30, 136 81 Haninge | Tel: 08 606 79 01 | rece
receptionen@cv.haninge.se
cep
ce
pt
ptionen@cv.haninge.se
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KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING

Sugen på en internationell karriär?
- satsa på en högre utbildning!
För jobbsökande idag har ett ordentligt nätverk aldrig varit viktigare. Det visste Nathalie också.
Därför var möjligheten till nätverkande med näringslivet ett krav vid hennes val av utbildning.
Idag är hon på god väg till drömjobbet tack vare ovärderliga kontakter.
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”Jag har kunnat
applicera allt jag
läste i skolan på
min arbetsplats”

Text: Alexandra Carlsson
När Nathalie var 24 år gammal valde
hon att läsa Marknadsföring
och försäljning vid FörsäljningsAkademien i Mölnlycke, Göteborg.
Valet av utbildning blev enkelt när
hon såg att här erbjuds studenterna
LIA (Lärande i arbete). Ett ypperligt tillfälle att få in en fot i
arbetslivet.
Det var just under ett nätverkstillfälle under praktiken som
Nathalie kom i kontakt med
Semantix. Hon fick jobb och
stannade på företaget i ett och ett
halvt år innan hon kände att det
var dags att gå vidare. Hon säger:
– Jag ville utvecklas och komma
vidare i min karriär. Därför valde
jag att börja på FörsäljningsAkademien igen och denna gång

läsa Internationella affärer, en
ettårig vidareutbildning.
Redan i gymnasiet visste Nathalie
att hon i framtiden ville jobba med
marknadsföring. Att hitta en utbildning med LIA-period och att få
nära kontakt med företag kändes
viktigt för Nathalie. FörsäljningsAkademien hade det hon sökte.
Därför blev det självklart att gå
tillbaka när hon valde att börja
plugga igen.

Intensivt men givande
– När jag läste Internationella
affärer hade vi 10 veckors praktik,
vilket jag gjorde på SAAB.
Praktikveckorna ledde till att jag
fick fortsatt anställning, berättar
Nathalie.

Hon fortsätter engagerat att berätta
om upplägget av utbildningen.
Tentorna kommer i slutet av
terminen och kurserna läses
parallellt. Nathalie ser det som en
fördel då det ger en möjlighet att
läsa in sig på ämnena under hela
terminen.
– Oftast gick vi heldagar i
skolan från nio till fem. Det är
heltidsstudier som gäller, det är
intensivt samtidigt som det ger
otroligt mycket.
Hon fortsätter:
– Utbildningen lägger grunden för
framtida kontakter. Ta vara på alla
nätverk som finns! Speciellt LIAperioden kan ge dig jättemycket.
Det är fantastiskt tillfälle att träffa

många intressanta människor.

att få jobba både strategiskt och
internationellt, något hon är säker
på att hon kommer att göra inom
Drömjobbet
Idag jobbar Nathalie på Mecenat en snar framtid. Hon säger:
som sälj- och marknadskoordinator.
Hon känner sig trygg med sin – Efter utbildningen finns jättestora
utbildning i bagaget då hon karriärmöjligheter. Det är bara du
jobbar en hel del mot den danska själv som kan bestämma hur långt
du kan gå. Genom LIA:n kan du
marknaden.
utöka ditt nätverk med många
– De internationella aspekterna viktiga namn. Det är praktiskt
från utbildningen har verkligen att få träffa människor som i sin
gett mig förståelse för mitt arbete tur sitter på andra väldigt nyttiga
idag. Jag har kunnat applicera allt kontakter.
jag läste i skolan på min arbetsplats, vilket känns jättekul, säger Läs mer på www.
molnlyckeakademierna.se
Nathalie.
Målet för framtiden är att jobba
på marknadsavdelningen på ett
större företag med en stor internationell marknad. Drömmen är

Kvalificerade
utbildningar
som tar dig förbi
lågkonjunkturen
Reseledare och Internationell
Tour Manager (80 KY-poäng)

Internationell Resekonsult
TRAC (80 KY-poäng)

Projektledare – Mötesdesign
(80 KY-poäng)

Ger dig mer än bara en snabbkurs i
reseledarkunskap, den ger dig en
karriärmöjlighet inom hela Reseoch Turistindustrin. Du blir även
Internationell Tour Manager och
Certifierad Roslagsguide med
möjlighet att se hela världen.

Den enda KY-utbildningen
med både internationellt IATA/
UFTAA-Diplom och TRAC.
Du får också andra spetskompetenser i paketering,
inkommande
arrangemang,
incentives och flygbolag.

Mötesindustrin är den snabbast
växande delen inom Rese- och
Turirindustrin. Detta område är
sannolikt det mest kvalificerade
området inom Rese- och Turistindustrin. Karriärmöjligheterna och
lönen ligger i topp i branschen!

Travel Education Centre
Albert Engströms Gata 7A
761 46 Norrtälje
0176-28 60 40
www.tecab.com
info@tecab.com

Travel Education Centre
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YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
Framtidens
utbildningar

Korta utbildningar med mycket praktik, kontakter med näringslivet och stor chans till jobb.
Dessutom är utbildningarna i princip avgiftsfria samt studiestödsberättigade. Låter det
för bra för att vara sant? Detta är tanken bakom de nya yrkeshögskoleutbildningarna som
startar runt om i landet under hösten. Text: Linda Essén
Yrkeshögskolan
(YH)
består
av utbildningar som bygger på
kunskap från arbetslivet och
som inte är universitets- eller
högskoleutbildningar. Det innebär
att bland annat kvalificerade
yrkesutbildningar ingår i yrkeshögskolan. Utgångspunkten är
att utbildningarna ska präglas
av arbetsmarknadsrelevans och
arbetslivsanknytning.

Skillnaden med YH
Det finns flera skillnader mellan
yrkeshögskoleutbildningar och traditionella
högskoleutbildningar.
Högskoleutbildningar är forskningsanknutna
och
tillfredsställer
långsiktiga behov på marknaden,
medan
YH-utbildningarna
är
arbetslivsanpassade och formas
utifrån arbetslivets krav på
kompetens när det gäller praktiska
yrkeskunskaper.

Mats Miljand, överdirektör för
Myndigheten för yrkeshögskolan,
menar att YH-utbildningarna
är flexiblare än de traditionella
högskoleutbildningarna.
– Ingen utbildning är permanent
utan utbudet av utbildningar
anpassar sig ständigt till arbetsmarknadens skiftande behov.
Utbildningar inom yrkeshögskolan
och KY-utbildningarna är snarlika
men inte identiska.
– Det finns skillnader men dessa är
inte märkbara för den studerande
utan ligger mer på myndighetsnivå,
förklarar Mats Miljand.
I likhet med KY-utbildningarna
innehåller YH-utbildningarna en
stor del praktik och är anpassade
efter arbetsmarknadens behov. En

Kvaliﬁcerad yrkesutbildning
- i samverkan med företag i Sydsverige

Våra utbildningar leder till jobb! På två år kan du bli ingenjör eller tekniker inom anläggning, automation, bygg,
design, el-konstruktion, produktionsutveckling!
Eller så kan du studera på deltid inom bygg eller produktion.
Vi har två nya YH-utbildningar på deltid!
• Produktionsledare – Husbyggnad
• Entreprenör – Elinstallation med AB

Hässleholm tel. 0451 - 26 85 81
Olofström tel. 0454 - 975 92

sökningar
som
kommer
till
Myndigheten för yrkeshögskolan
och dels på hur arbetsmarknaden
ser ut.

Det är upp till utbildnings-anordnarna att bestämma när under
året deras yrkeshögskole-utbildnskillnad är att YH-utbildningarna ing kommer att starta.
kan ge två olika examen;
yrkeshögskoleexamen (1 år) och – Därför är det viktigt för studenter
kvalificerad yrkeshögskoleexamen att aktivt hålla utkik efter utbild(2 år). KY-utbildningar finns kvar ningarna, säger Mats Miljand.
till och med 2013. Därefter finns
bara YH-utbildningar
Goda utsikter
Yrkeshögskoleutbildningarna
har
hög arbetsmarknadsrelevans efter”Viktigt för studenterna som de kommer till stånd och
för att tillgodose ett
att aktivt hålla utkik efter utvecklas
behov av vissa kvalifikationer
utbildningarna” på arbetsmarknaden. I likhet
med KY-utbildningarna startas
Arbetsanpassade till marknadens yrkeshögskoleutbildningarna bara
om arbetsmarknaden efterfrågat
behov
De
första
YH-utbildningarna en särskild kompetens. Nio av tio
som startade hösten 2009 var får jobb tre månader efter en kvalfrämst inom områdena ekonomi, ificerad yrkesexamen, och 86% av
administration och försäljning, dessa har jobb inom utbildningens
samt hälso- och sjukvård. Vilka område.
utbildningsområden som startar
i framtiden kommer enligt Mats Vill du läsa mer om yrkeshögskolan?
Miljand bero dels på vilka an- Gå in på www.yrkeshogskola.net.

Mats Miljand - Överdirektör för
Myndigheten för yrkeshögskolan

Vilka kommer att ingå i YH?
• YH-utbildningar
• KY-utbildningar
• Påbyggnadsutbildning
(PU) inom kommunal
vuxenutbildning
• Kompletterande utbildningar
• Lärlingsutbildningen
för vuxna till vissa
hantverksyrken
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YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
Tre drömmar - Tre olika utbildningar - en skola
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Alla tre vill ge sig in i den växande turismbranschen. Med
olika drömmar och mål som ändå knyts samman av liknande
intressen, har tre olika studenter valt utbildningar som
erbjuder spännande resor, praktikplatser och plattformen
som krävs för att lyckas på en populär arbetsmarknad –
turismnäringen. Text: Alexandra Carlsson
Elin är 24 år gammal och kommer
ursprungligen från Nynäshamn.
Skidåkning har alltid legat henne
varmt om hjärtat. Hennes önskan,
att kunna kombinera detta
intresse med hennes nyfikenhet
för människor och turism, blev
verklighet
med
turism
och
skidlärarutbildningen på SCoTT.

familjär stämning på skolan mellan
alla, elever, lärare och ledningen.

Turismbranschen är en bred
bransch i behov av utveckling.
Här behövs ständigt nytt folk
med nya innovativa idéer. Målet
för Elin är att kunna jobba både
vinter- och sommarsäsong på ett
och samma ställe, som skidlärare
Turism och skidlärarutbildningen på vintern och som någon typ av
är en tvåårig KY-utbildning, aktivitetslärare på sommaren.
vilket innebär en hel del praktik
under både sommar och vinter. Men trots det att hon är säker
Vintersäsongen bjuder på 12 på sitt val av utbildning är hon
veckors LIA-period då eleverna fortfarande lite osäker på var hon
får arbeta som skidlärare. Under kommer att hamna i slutändan.
sommarhalvåret praktiserar eleverna Att det är inom turismbranschen
på arbetsplatser inom turism- med fokus på skidåkning råder det
branschen. Sammanlagt har ut- dock ingen tvekan om.
bildningen 27 veckor praktik. Där
emellan är det fokus på kurser – Jag vill inspirera folk till att göra
inom bl. a. turism, försäljning, det roligaste som finns, nämligen
skidåkning. Komma ut och röra på
grupputveckling och geografi.
sig och inte sitta på ett kontor och
glo in i datorn hela dagarna.

”Jag har hört att i princip
alla som gått denna
utbildning får jobb efter
examen”
Utbildningen innebär även en
hel del resor. Eleverna reser
tillsammans med lärare och
klasskompisar vilket bidrar till en
bra sammanhållning, tycker Elin.
Hon berättar:
– Vi har en grym sammanhållning
och de flesta i klassen har samma
intressen, vilket är jättekul. Vi
har dessutom mycket god kontakt
med våra lärare. Det är en riktigt

”Jag vill ha många vägar att gå”
Daniel Söderberg är 24 år och ser
många fördelar med sin utbildning
på hälsoturismprogrammet hos
SCoTT.
– Utbildningen är otroligt bred
vilket är fördelaktigt när man som
jag, gärna vill ha många vägar att
gå, berättar han.
Avslutad utbildning på hälsoturismprogrammet leder till certifiering
inom massöryrket. Dessutom blir
studenterna färdiga spa-terapeuter,
gyminstruktörer med möjlighet
att jobba inom resebranschen
som exempelvis receptionist och
reseledare.

Att skolan samarbetar med arbetsgivare. Otroligt bra!
attraktiva företagsnamn gör att
Daniel ser ljust på sin framtid, han Med sikte att göra karriär
säger:
Helen Hasselberg är en glad 23-åring
från soliga Karlstad i Värmland.
– Jag har hört att i princip alla Innan hon hittade Reseproducentsom gått denna utbildning får utbildningen på SCoTT hade hon
jobb efter examen. Det kanske hunnit med en examen från hotellinte är så konstigt när skolan och restaurangutbildningen, bott
jobbar tillsammans med namn i England flera år, en skidsäsong
som Axelson, Safe och Kerstin i de franska alperna samt ett
Florian, som alla tre är stora inom receptionistjobb på ett hotell
branschen.
hemma i Sverige. Sa jag att hon
bara är 23 år gammal?
Och visst verkar utbildningen leda
till jobb! Trots att Daniel har ett år Helen fastande för Reseproducentkvar på sin utbildning har han redan utbildningen just för att den är
fått ett eventuellt jobberbjudande väldigt bred. Här läser elever allt från
och dessutom intresserat en annan reseproduktion till affärsmannaskap
arbetsgivare som såg potentialen i och guidning.
uppsättningen av kurser i Daniels
utbildning.
– Just för att utbildningen är så
pass bred så har jag möjlighet att
– Har man intresse av hälsa och starta eget företag, arbeta med
turism så kan du knappast få allt att producera resor, guida på en
det här på en kortare studietid. destination, organisera konferenser,
Här på SCoTT får vi valuta för den anordna events på en eventbyrå och
tid och energi som vi lägger ner på mycket mer, säger hon.
studierna. Vi kommer snabbt ut i
arbetslivet och är eftertraktade av Reseproducentutbildningen är en

kvalificerad yrkesutbildning som
pågår under fyra terminer och
omfattar 80 poäng. LIA-perioderna
som också ingår i utbildningen
möjliggör för studenterna att
komma ut i arbetslivet för att ta
del av de olika grenarna inom
turismbranschen som intresserar
dem.

Helen tar examen till sommaren
2010. Då bär det av till Kina på
examensresa som alltså fungerar
som ett slutprov för eleverna.
Helen är förväntansfull och spänd.
Resan, som de ska producera helt
själva, blir som ett bevis på att
utbildningen har gett frukt och
skapat nyfikna studenter redo för
att ge sig ut på arbetsmarknaden.
Läs mer om SCoTT på
www.orsa.se/scott.
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FOLKHÖGSKOLA

Vi vet ett ställe där du får utrymme att utvecklas. Där dina
egna behov, förkunskaper och erfarenheter sätts i fokus.
Någonstans där studierna är anpassade efter din individ
och där du själv planerar dina studier med handledare.
Text: Alexandra Carlsson

... Välkommen till
folkhögskolan

även på fritiden. Internatet på en
folkhögskola ger dig en jättebra
chans att bo på ett ställe som du
kanske aldrig skulle bo på annars.

Tre olika studenter – tre olika
drömmar

På nästa sida får du träffa Eric,
Rebecka och Erika. Alla tre har
I Sverige har vi idag 148 folk- gått på folkhögskola men med
högskolor. 106 av dessa är knutna olika inriktningar och mål. Eric
till olika folkrörelser, ideella ville fördjupa sina praktiska samt
organisationer,
stiftelser
eller teoretiska kunskaper inom musiken,
föreningar. 42 folkhögskolor drivs av Rebecka valde att läsa in en del som
landsting och regioner. Varje saknades i gymnasiebetyget. Erica
folkhögskola bestämmer själv- har alltid brunnit för keramiken
ständigt över sitt kursutbud och – folkhögskolan blev ett utmärkt
sin profil och är inte bunden till val.
centralt fastställda läroplaner.
Vill du läsa mer om folhögskolan eller
hitta en folkhögskoleutbildning? Då
Många vägar att gå
Du som är över 18 år och uppåt ska du gå in på www.folk-hogskola.
är välkommen att studera på se.
folkhögskola i Sverige. Varje skola
s kurser
ser positivt på varierande bakgrund
Folkhögskolorna
hos sina studenter. Hit kommer
studenter med olika drömmar och
mål – det finns något för alla.
• Allmänna
kurser:
är
På folkhögskola kan du både
komplettera dina gymnasiebetyg
och läsa kurser på eftergymnasial
nivå. För eftergymnasiala kurser
gäller samma förkunskapskrav
som för högskolan, däremot ger inte
folkhögskolan några akademiska
högskolepoäng. Men det finns
undantag. En del folkhögskolor
har vissa kurser som samarbetar
med högskolor och universitet.
Detta innebär att högskolan/
universitetet tillgodoräknar vissa
delar av folkhögskolekursen som
högskolepoäng.

Bo på skolan
Nästan alla folkhögskolor erbjuder
sina studenter boende på skolan
i form av internat. Internatet
är en viktig del i folkhögskolans
studiemiljö
där
du
skapar
gemenskap till andra studerande

Tolkyrket - en enorm variation
som gör att man inte tröttnar

• Särskilda kurser: är med
andra ord specialinriktade
kurser där största delen
av kursen fokuserar på ett
speciellt ämne. Kurserna kan
antingen vara yrkesinriktade
eller riktade till särskilda
målgrupper.
• Övriga kurser: inkluderar
oftast
kortare
kurser,
kurser över sommaren samt
uppdragsutbildningar.

Folkhögskolor och studieförbund
där du kan utbilda dig till tolk:

- Arabiska
- Azerbajdjanska
- Engelska
- Kurdiska
- Swahili
- Koreanska
- Albanska
- Ryska
- Grekiska
- Persiska/farsi
- Somaliska
- Spanska

Ett yrke där din prestation
möjliggör kommunikation
mellan människor. Där den
ena dagen aldrig är den
andra lik och där du hela
tiden utvecklar din allmänbildning.

till för den som vill läsa in
gymnasiestudier men även
grundskolestudier till viss
mån. Beroende på dina
förkunskaper så sträcker sig
allmänna kurser från ett till
fyra år. Olika folkhögskolor
erbjuder olika inriktningar
inom allmänna kurser.

Teckenspråk- och dövblindtolk, 4 år
Felllingsbro folkhögskola
Härnösands folkhögskola
Nordiska folkhögskolan
Strömbäcks folkhögskola
Södertörns folkhögskola
Västanviks folkhögskola
Önnestads folkhögskola

Är du intresserad av språk och
kommunikation mellan människor?
Då är tolkyrket ett utmärkt yrkesval.
Tolkar med alla inriktningar har
ett utvecklande arbete och en god
arbetsmarknad.
Utbildningarna,
som ligger inom folkbildningen,
är tydligt yrkesinriktade och som
färdigutbildad tolk har du ett

spännande arbetsliv som väntar. Mer information hittar du på:
Tolkning, vare sig det handlar om www.blitolk.nu
teckenspråk, om tolkning mellan www.tolk.su.se
talade språk eller om tolkning från
tal till text är en kreativ utmaning
för alla som gillar att lösa problem
och använda sina kunskaper och
färdigheter i kommunikation med
andra människor.

blitoulk.
n

Kontakttolk , 1-2 år
Wiks folkhögskola
Härnösands folkhögskola
Katrinebergs folkhögskola
Åsa folkhögskola
Studieförbundet Vuxenskolan i
Botkyrka /Salem
Medborgarskolan i Malmö
Folkuniversitetet i Göteborg
Skrivtolk med inriktning på
undertextning, 1 år
Södertörns Folkhögskola
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FOLKHÖGSKOLA

Hur kommer det sig att du valde
att studera på folkhögskola?
Jag
valde
att
studera
på
folkhögskola för att jag ville
fördjupa mina praktiska och
teoretiska kunskaper inom mitt
musicerande och då tyckte jag
att folkhögskola verkade vara det
lämpligaste alternativet.

Hur är det att studera på
folkhögskola?
Att studera på folkhögskola är
inspirerande och givande både
musikaliskt och personligt. Det som
jag tycker om mest är den kreativa
kraften som finns hos elever och
lärare, viljan att tillsammans lära
sig och utforska nya områden. Där
själva processen är det viktiga och
inte det färdiga materialet.
Det är en stimulerande miljö både
studiemässigt och socialt. Det
sociala är minst lika viktigt och
utvecklande som mitt musicerande,
och ibland önskar jag att tiden var
längre för det är svårt att hinna
med allt som jag vill på ett dygn.
Det blir ofta sena nätter och väldigt
lite sömn. Med det är det värt.

Vad skulle du säga till någon
som funderar på att studera på
folkhögskola?
Gör det! Jag tror inte du hittar
en bättre plats att upptäcka och
utveckla saker om dig själv, än
under ett år på folkhögskola. Det
är ett grymt bra tillfälle att knyta
massa nya och bra kontakter. Jag
ångra inte en dag att jag sökte till
folkhögskola.

Läs mer om folkhögskoleutbildningar
på Folk-hogskola.se

Erika

Foto: Erik Lundback

Rebecka

Eric

Sugen på skräddarsydda utbildningar?
Finns det någon skillnad
mellan folkhögskola och
komvux?

Kan man läsa kombinerade
studier på folkhögskola?

Hej, jag undrar vad skillnaden på
folkhögskola och komvux är? Är
båda bara till för att komplettera
gymnasiebetyg? Mvh, Peter

Hej, jag hoppade av gymnasiet och
är nu sugen på att läsa psykologi på
universitet. Är det möjligt att få fullständigt gymnasiebetyg kombinerat
med studier inom ett speciellt ämne
på folkhögskola? Mvh, Carolina

Svar: På Komvux kan du komplettera
med kunskaper du saknar från
grundskolan
eller
gymnasiet. Svar: Det finns gott om möjligheter
Vad är det bästa med
Vilken utbildning gick du?
folkhögskola?
Jag ville lära mig glas och valde Samma gäller på folkhögskola. till att kombinera en allmän linje på
Det bästa med att läsa på därför att gå en utbildning som Studier på folkhögskolan är mycket folkhögskola med olika inriktningar.
folkhögskola är att man får ta heter ”Keramik och glas”. Det mer flexibla och individanpassade Allmän linje på folkhögskola har en utmycket eget ansvar. Lärarna finns är ungefär halva tiden med samtidigt som du själv bestämmer bildningslängd på 1-3 år, så längden på
där som handledare. Det finns keramik och halva tiden med glas över din studietid. Du har dessutom utbildningen beror på hur mycket man
väldigt många olika folkhögskolor där det praktiska varvas med möjlighet att bo på skolan om du behöver komplettera för vidare studier,
och om man väljer att läsa på hel- eller
med olika speciella inriktningar, designuppgifter och krokilektioner. väljer folkhögskola.
deltid.
och i den jag går får vi välja väldigt
fritt vad vi vill göra.
Varför valde du folkhögskola?
Längtan efter att få jobba med
Vi lägger upp en individuell något kreativt och glas har alltid
planering för att var och en ska funnits där, därav tog jag tag i mitt
Har du en fråga om folkhögskoleutbildning?
hinna med eller få ut det den vill. liv och min längtan. Jag valde att
Maila din fråga till info@studentum.
Man tänker och reflekterar mycket gå på folkhögskola för att det är
se. Tidigare frågor och svar finns på folköppet över allt man lär sig, och man en mer förberedande utbildning
hogskola.se/faq.
kommer nära sina klasskamrater som är ett till två år där man får
på ett bra sätt tack vare det.
utveckla sina idéer och även känna
efter om det är en inriktning man
Hur kommer det sig att du valde vill spinna vidare på.
Diskutera folkhögskoleutbildning med

just den utbildningsformen?

Jag blev sjuk under andra året
i gymnasiet och fick hoppa av.
Först då fick jag veta att det fanns
någonting som hette folkhögskola.
Jag läste om skolan och tyckte
att det verkade både roligare
och mer seriöst än komvux eller
gymnasium.

?

Vad är det bästa med att läsa på
folkhögskola?
Just att det är en mer förberedande
utbildning där man har tid
för utveckling och även för
att skapa portfolios till högre
studieansökningar.

Några tips till den som funderar
Vad är det bästa med att vara på folkhögskola?
student?
Våga, och tänk att det är tid för
Det bästa med att vara student är utveckling och det blir lite vad du
att man lär sig någonting man själv gör det till, ta vara på kompetensen
valt att lära sig. Man får chansen som finns omkring dig.
att utvecklas inom någonting man
tycker är intressant. Det är också
skönt att man får koncentrera sig
Visste du att.. ?
helt på sig själv.

..flera folkhögskolor erbjuder utbildningar där hela eller delar av
kursen tillbringas utomlands.

tusentals andra nuvarande och blivande
studenter i Sveriges största forum för
utbildning; folk-hogskola.se/forum. Eller
ställ dina frågor direkt till skolorna i våra
skolforum.

Var med i kampen om att bli Månadens
Studentbloggare! Du som bäst inspirerar
andra till att plugga vidare, vinner ett
presentkort från Akademibokhandeln, värt
500 kr. Vinnare utses varje månad. Registrera
din blogg på folk-hogskola.se/blog.

För att hjälpa blivande studenter att välja
rätt skola, samlar vi in skolrecensioner
från nuvarande studenter. Läs vad tidigare
elever sagt om skolan du funderar att söka
till. Om du pluggar redan idag, gör din röst
hörd- betygsätt din skola!

Vi har kurserna
– du gör valet!

Lunnevads folkhögskola är en skola med en bred estetisk profil. Här får du möjlighet att
utvecklas och hitta vänner för livet. Stort internat och en naturskön studiemiljö. Stor tillgång till
skolans lokaler och utrustning. Lunnevads folkhögskola ligger 2 mil sydväst om Linköping.

Kurser läsåret 2010/2011

•

•
•
•

Allmän kurs med inriktning 1-3 år – Läs teoretiska ämnen och
studera samtidigt något praktiskt-estetiskt (bild, livskunskap,
rock-pop, tala-skriva-kommunicera, teater)
Bild- och formlinjen 1-2 år – Konstresor i Europa på schemat
Danslinjen 1 år – Vill du bli framtidens dansare?
Musiklinjen 1-2 år – Ensemblespel och enskild undervisning
inom klassisk inriktning eller jazz

Välkommen på Öppet Hus på allmän kurs våren 2010 samt bild- och formlinjen lördagen
den 27 mars 2010. Kolla vår webbplats www.lunnevad.se under våren 2010 för närmare
information.
Lunnevad folkhögskola
www.lunnevad.se
lunnevad@lio.se
Tel 013-23 49 00
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STUDIER UTOMLANDS
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En bred turismutbildning i ett av
världens populäraste resemål
The Hotel School Sydney utbildar proffs inom turism, service
och ledarskap. Skolan erbjuder en genuin universitetsbakgrund som är välrenommerad internationellt och lägger
grunden för en framgånsrik karriär.
The Hotel School Syndey startades
1998 i nära samarbete med
InterContinental Sydney men har
numera, på grund av stor efterfrågan,
samarbete med många ledande
hotell
och
turistorganisationer
både i Sydney och runt hela jorden.
Läsåret 2006/2007 hade skolan 370
registrerade elever, varav 300 från
Australien och resterande utspridda
på 32 olika nationaliteter.

Betalda praktikperioder är en av de
saker som gör skolan attraktiv. En
annan är att den ligger i hjärtat av
Sydneys Central Business District
med hamnen, operahuset och den
botaniska trädgården runt hörnet.
The Hotel School Sydney erbjuder
tre program: Associate Degree in
Hotel Management, Bachelor of
Business in Hotel Management och

Diploma in Hotel management. De
treåriga utbildningarna förbereder
dig inför en karriär inom turismoch servicebranschen och innehåller
studier inom bl.a: personalledning,
mat- och dryckeshantering, ekonomi
och finansiering och turism i teori
och praktik.
Läs mer om The Hotel School Sydney
på www.hotelschool.scu.edu.au.

GATEWAY COLLEGE

– med världen som klassrum

Gateway College erbjuder spännande studieprogram i några av världens mest
intressanta storstäder. Kombinationen av studieort och kursutbud maximerar upplevelsen för dig som student och gör dina studier mer relevanta.
Kurserna är studiemedelsberättigade och ger 30 högskolepoäng per termin. Gateway
College samarbetar med välrenommerade skandinaviska högskolor och undervisningen sker till största delen på svenska/norska. Skillnaden är att föreläsningssalen har
flyttat till andra breddgrader!
Vad väntar du på? Anmäl dig nu till vårens studiestart!
Studieutbud:
• Fashion Management
• Internationell marknadsföring
• Internationell projektstyrning
• Internetmarknadsföring
• Kultur Management
• Tourism Management

Studieorter
• New York
• Kapstaden
• Sydney
• Paris
• Brasilien

*För fler kurser och studieorter se www.gatewaycollege.se!

Du passar inom turistbranschen om:
• Du gillar att kommunicera med och hjälpa folk
• Du uppskattar varierade arbetsuppgifter
• Du är passionerad i ditt arbete, disciplinerad och initiativrik
• Du är ambitiös
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STUDIER UTOMLANDS
Student i en världsmetropol
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Julie Tran, 22 år, älskar sitt liv. Efter gymnasiet tog hon
sitt pick och pack och lämnade den grå vardagen i Sverige
för att åka utomlands och studera. Nu är det istället Paris
som gäller. Med sin storstadspuls, sitt röda vin och sitt
Eiffeltorn. Text: Susanne Hansson
Julie läser på AUP, The American
University of Paris. AUP är en
amerikansk skola i Paris där 1100
elever från 95 länder studerar varje
år. Skolan ligger centralt beläget
vid kanten av Eiffeltornet. Julie
läser en bachelor i Internationella
Relationer och Internationell Ekonomi,
en utbildning som hon själv tycker
skapar en otrolig frihet och ljusa
framtidsutsikter.
Trots sitt fullspäckade schema
varje dag ser Julie till att utnyttja
dygnets alla timmar. Hon pluggar,
shoppar, fikar och strosar runt i
stadens mysiga kvarter. Allt för att
få ut så mycket som möjligt av det
pulserande Paris.
– Ofta går jag förbi något mysigt
ställe innan skolan börjar och
köper en smaskig viennoise au
chocolate till frukost, säger hon
och fortsätter. Det är det bästa med
dessa små bagerier. Att de öppnar
så tidigt. På kvällarna brukar
jag och mina vänner promenera
runt mycket i Paris. Det är alltid
mycket folk i farten och det finns
oändligt många mysiga kvarter
med sina egna små specialiteter
att upptäcka.

där hon fick jobb på en fransk
stormarknad (Carrefour) samtidigt
som hon studerade franska på
Sorbonne i Paris.
– Att bo och studera i Paris har alltid
varit min dröm. Det har gett mig en
enorm frihet att utvecklas och skaffa
erfarenheter. Det är klart att språket
alltid är svårt i början men om man
minglar runt i Paris, träffar och pratar
med olika människor, och inte bara
engelsktalande, så lär man sig franska
snabbt. Det finns så många fördelar
med Paris. En sak du inte får uppleva
i Sverige är livet i en världsmetropol!

Amerikanskt
utbildningssystem
AUP följer det traditionella
amerikanska systemet som bygger
på att utbilda studenterna i så
många områden som möjligt. Alla
utbildningar hålls på engelska
eftersom franska inte är ett
språkkrav vid antagningen. Språket
i kombination med det stora
utbudet av kurser skapar en stor
valfrihet för studenterna.

– Jag hade två krav förutom att jag
ville lära mig franska. Det ena var
att jag föredrog det amerikanska, mer
liberala systemet och det andra var
Innan Julie fann kärleken till att jag helst ville studera och bo i en
Paris och AUP hann hon bo både i internationell miljö.
födelseorten Eskilstuna och studera
International Baccalaureate (IB) – AUP hade allt! Med alla kontakter
vid Katedralskolan i Linköping.
och med den internationella inriktning
som AUP ger, är chanserna till jobb i
– För mig var det ett naturligt steg framtiden mycket stora, säger Julie.
efter gymnasiet. Jag hade fortfarande
mycket som jag ville lära mig och var AUP strävar efter att bli den ledande
sugen på mer kunskap. Ett av mina skolan i såväl Europa som världen.
krav var att lära mig franska flytande. Både intellektuellt som kulturellt.
Genom ett internationellt samarbete
med andra skolor, som University of
Drömmen var Paris
– Jag visste hela tiden vart jag skulle, Miami och New York University, skapas
berättar Julie. Hon flyttade till en större valfrihet för både studenter
Frankrike direkt efter studenten och lärare att kunna göra utbyten, på

en eller två terminer.

Fakta om American University of Paris

Vad tror du att det finns för möjligheter
i framtiden?

• The American University of Paris (AUP) är ett amerikanskt
universitet i Paris, Frankrike med 1,100 studenter. Klasserna är små
(20-25 studenter per kurs) och undervisningen är interaktiv och sker
på engelska. Franska är inte ett krav.
• Det går att välja mellan 14 Majors och 30 Minors.
• Möjligheten att studera 1-2 terminer som utbytesstudent finns.
• Utbildningen är CSN-berättigad och ekonomisk hjälp finns
tillgängligt; elever kan få upp till 50% avdrag på skolkostnaderna av
universitetet.
• AUP’s studenter kan åka till partneruniversitet i USA, University of
Miami, Emory University, George Washington University med flera,
i 1-2 terminer.
• Studenter med fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan och som
har 15.0 (VG) eller högre i snitt på sitt avgångsbetyg från gymnasiet,
får 30 ”advanced credits” - vilket motsvarar 1 års studier, vilket innebär
att studenten kan ta sin Bachelor’s degree på 3 år istället för 4 år.
• För mer information om
AUP, besök www.aup.
fr eller kontakta Anna
Törnqvist på anna.
tornqvist@aup.edu eller
+33 (0)1 40 62 07 20.

– Oändliga möjligheter! Det är ju upp till
mig att hitta ett jobb efter utbildningen
som passar mig. Alla grupparbeten
har gett mig massor av erfarenheter
om hur det kan bli i det verkliga livet
när jag kommer resa runt och jobba
med människor från andra länder och
kulturer. Jag älskar Paris, men trots det
är ju Paris bara startpunkten för min
karriär, säger Julie med ett leende.

American University of
Paris i Sverige!
En representant (svensktalande)
finns på plats på SACO-mässan i
Stockholm den 3-4 december 2009
samt på Kunskap och Framtid
i Göteborg den 12-14 november
2009.
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VUXENUTBILDNING/KOMVUX
"Det är aldrig försent att
börja plugga"
Drömmer du om att studera vidare, men saknar ett
slutbetyg från gymnasiet? Vuxenutbildning/komvux är
ett utmärkt alternativ för dig som vill skaffa dig allmän
högskolebehörighet eller bara läsa till en extra kurs.
Text: Sofie Kofod
Utbildningen på komvux motsvarar
den undervisning som du får i
grundskolan och på gymnasiet,
men kursupplägget är anpassat
för dig som är äldre. På komvux
är studierna mer koncentrerade
och antalet undervisningstimmar
är färre, detta betyder att du som
student får arbeta mer självständigt
och ta mer ansvar för dina studier.
Du bestämmer själv upplägget på
dina studier, hur många kurser
du vill läsa och vilken studietakt
du vill ha. När du studerar på
komvux kan du välja att läsa dina
kurser i klassrum med lärarledda

Soﬁe tipsar
• Du bör ha ett klart och tydligt
mål för att uppnå bästa möjliga
resultat med dina studier.
• Välj inte för många kurser
på en och samma gång bara för
att få det avklarat, utan välj
hellre färre kurser uppdelat på
fler terminer. Du kan då lägga
ner mer energi på dessa kurser
och uppnå högsta betyg.
• Kom ihåg att det aldrig är
försent att börja plugga.

SOFIE, 24

VARFÖR VALDE JAG KOMVUX?
Några år efter studenten så insåg
jag att jag inte hade läst alla
kurser jag skulle behöva om jag
någon gång i framtiden skulle vilja
studera vidare. När jag kollade
runt bland de alternativ som fanns
så kände jag att vuxenutbildning/
komvux var det som passade mig
bäst, där kunde jag läsa de kurser
jag behövde och dessutom göra
det i min egen takt. Jag började
med att läsa tre olika kurser på
heltid i klassrum, vilket fungerade
jättebra för mig just då. När jag sen
två år senare bestämde mig för att
läsa de resterande tre kurser som
jag saknade i mitt betyg, valde jag
att göra det på distans och då på
halvtid.

Varför jag valde att studera på distans
istället för i klassrum som jag redan
visste var ett bra upplägg, var för att
jag denna gång arbetade samtidigt
som jag skulle plugga. I och med
att kurserna var helt och hållet på
distans så kunde jag helt själv styra
mina studietimmar, och på så sätt
vara på jobbet så mycket som det
behövdes. I efterhand så kan jag säga
att detta var ett ultimat sätt att få
högskolebehörighet samtidigt som jag
fick ännu mer arbetslivserfarenhet.
Men visst var det tufft ibland, man
måste verkligen vara hård mot sig
själv när det kommer till disciplin,
att verkligen sätta sig ner och plugga
efter en lång arbetsdag.

lektioner eller på distans, du väljer
även själv om du vill studera på
heltid eller deltid. Att studera via
vuxenutbildning/komvux innebär
eget ansvar, till skillnad från
gymnasiet så är det du själv som
ser till att dina uppgifter blir klara
i tid.

En del komvux tillhandahåller
även kortare yrkesutbildningar, så
kallade påbyggnadsutbildningar.
Exempel
på
några
av
de
påbyggnadsutbildningar som finns
är: barnskötare, trafiklärare och
ambulanssjukvårdare.

Tycker du att denna utbildningstyp
låter intressant? Vill du veta mer
om komvuxutbildningar eller hitta
en vuxenutbildning?

På www.komvuxutbildningar.se hittar
du all tänkbar information du
kan behöva om vuxenutbildning/
komvux. Där kan du läsa mer om
det som skrivits i denna artikel
men även söka efter skolor som
erbjuder just den kurs du vill läsa.
Vet du inte exakt vad du vill läsa
så är det ett perfekt verktyg för att
se vad som finns där ute. Kanske
hittar du något som du innan inte
tänkt på.

DAGS ATT VÄLJA GYMNASiUM?

Gymnasium.se har samlat Sveriges
alla gymnasieskolor - Sök, jämför, hitta
och välj gymnasieutbildning!

Foto: Simon Gustafsson
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VUXENUTBILDNING/KOMVUX
Läs på Hermods!
- ett brett & modernt utbud av utbildningar VUXENUTBILDNING Hos Hermods kan du läsa över
150 kurser och kurspaket inom vuxenutbildning - via
såväl traditionellt lärande som distansutbildning.

YRKESHÖGSKOLA Spännande inriktningar såsom
Spelutvecklare, Inredare med säljkompetens och B2B.
DESIGN & CONSTRUCTION COLLEGE Hermods
gymnasium finns i Stockholm, Malmö och Västerås.
Hos oss kan du bl.a. läsa estetiska, bygg- och teknikprogrammet.

www.hermods.se

Utbilda dig för framtiden

- Bli byggare
På Byggsoft kan du gå en grund- eller fortbildning till de
flesta byggyrken.
Vi har kontinuerlig intagning på våra utbildningar, det
innebär att vi tar in nya elever varje måndag. De flesta
grundutbildningarna är på ca 40 veckor, då ingår också
arbetsplatsförlagd utbildning/praktik under en viss tid.
Du går en utbildning hos oss via KomVux eller
Arbetsförmedlingen.
Utbildningsorter: Skövde och Göteborg
ByggSoft växel 0500 47 68 00
www.byggsoft.se

ByggSoft

– Söktjänst med utbildningar för dig i arbetslivet

På utbildning.se kan du söka
efter utbildning via kategori, typ
av utbildning, utbildningsföretag
eller fritext. På sajten hittar du
information om kursinnehåll,
startdatum och kostnader. Du kan
även beställa hem mer information
från oss.
Våra tjänster är helt kostnadsfria
för användaren. Vi hjälper dig att
hitta rätt kompetensutveckling!

Kostnadsfri utbildningsrådgivning för dig i arbetslivet – ring 08-509 106 60 eller e-posta info@utbildning.se
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YRKESUTBILDNINGAR
"Jag visste vad jag ville bli och då
satsade jag på det till 100%"

Du kanske sitter och funderar på vad en yrkesutbildning
egentligen innebär? En yrkesutbildning är en utbildning som
leder till en yrkestitel inom ett speciellt område. Detta kan
vara allt ifrån bartender, grafisk formgivare, projektledare till
murare. Text: Alexandra Carlsson

Trots att det finns yrkesutbildningar
inom otroligt många områden
där både längd och uppbyggnad
skiljer sig åt, så är den praktiska
delen en gemensam nämnare. De
allra flesta yrkesutbildningarna
erbjuder praktik som oftast är
förlagd på någon extern arbetsplats.
Praktikperioden är unik då den ger
dig som student chans att få in en fot
i arbetslivet samt knyta värdefulla
kontakter med branschfolk.

Vad är det bästa med att läsa en
yrkesutbildning?

Trots att yrkesutbildningar leder
direkt till en yrkestitel så kan
det vara bra att kontakta den
aktuella
branschorganisationen.
De kan hjälpa dig att ta reda på
hur framtidsutsikterna ser ut just
för den arbetsmarknad som du är
intresserad av.

– När man ska välja vilken yrkesutbildning man ska gå, bör man
därför tänka igenom det ordentligt.
Vad vill jag bli? Vart kan jag
utvecklas mest? Vill jag jobba ensam, eller med andra människor?
Valet till rätt yrkesutbildning är
ett stort och svårt val, men som för
mig var det självklart att bli frisör
så det vad det jag valde.

– Det bästa är att man pluggar
och utbildar sig till något som man
verkligen vill bli. Dessutom är det
lätt att få jobb när man väl är klar
med utbildningen.

– En yrkesutbildning kan vem som
helst gå, i vilken ålder som helst.
Jag tänker på alla som nu i och
med den ekonomiska krisen blir
arbetslösa och som kanske inte har
Att läsa en yrkesutbildning kan någon utbildning och kanske inte
vara allt från kostnadsfritt till att vill sätta sig vid skolbänken, jag
kosta flera hundratusen kronor. Allt menar då är det ju perfekt att det
beror på utbildningsanordnaren. De finns yrkesutbildningar.
yrkesutbildningar som går under
statlig tillsyn är oftast kostnadsfria Tips till den som ska gå en
och studiemedelsberättigade via yrkesutbildning?
CSN. Skulle den yrkesutbildning du – Mitt bästa tips är att man ska
valt inte berättiga studiestöd finns tänka igenom sitt liv och vad man
det god chans att skolan har ett vill göra med det. Ett arbete ska
samarbete med en bank där du kan vara något som man tycker är
roligt att gå till, varje dag!
få ta lån.

Möt Martina 22 år. Hon är en
av många som valt att gå en
yrkesutbildning. Här delar hon Vad är det bästa med att vara
med sig av egna erfarenheter och student?
bra tips du kan tänka på i valet av – Det bästa med att vara student är
att man får utvecklas, och att lära
yrkesutbildning.
sig nya saker i livet. De flesta som
Varför valde du en yrkesutbildning? studerar får ju leva på studielån,
– Jag visste vad jag ville bli och då vilket inte är så mycket pengar att
satsade jag på det till 100% Visst klara sig på i månaden och detta är
var det tufft att gå direkt från ju en negativ sak, men som för med
att ha pluggat samhälle tre år på sig något positivt! Man måste tänka
gymnasiet och sedan direkt hoppa till och tvingas bli mer ekonomisk.
på en privat yrkesutbildning som Detta är ju jättebra erfarenheter
dessutom kostade en hel del, men jag man får med sig inför vuxenlivet.
kände mig så säker på vad jag ville
Vill du veta mer? Besök www.
så allting var värt det.
yrkesutbildningar.se.

Internationell yrkesutbildning
Bli auktoriserad hudterapeut i en expansiv och spännande bransch
Sveriges äldsta hudvårdsakademi Stockholm/Göteborg, SHR samt CIDESCO - anslutna
Kursstart januari, mars, augusti och oktober
Ring kostnadsfritt 0200- 21 14 14
www.elisabethskolan.se info@elisabethskolan.se

Hantverkscentrum i Tibro
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Ta en akademisk examen inom hälsa
Utbilda dig till Osteopat på Stockholm College of Osteopathic Medicine. Osteopati är en
manuell medicinsk behandlingsform som grundades 1874 i USA av Doktor Andrew Taylor Still.
I USA är osteopater läkarlegitimerade och i större delen av Europa är professionen en del av
primärvården. I Sverige ﬁnns 130 registrerade Osteopater – internationellt ca 100.000.

Visste du att värk i rygg och nacke kostar staten 90 miljarder per år?
Vem tar reda på den primära orsaken till varför smärtan uppstår?
Som osteopat behandlar du hela kroppen med ett brett spektra av behandlingstekniker
för patientens olika tillstånd och behov - allt efter en omfattande undersökning och
differentialdiagnostik. Stockholm College of Osteopathic Medicine är beläget i centrala
Stockholm och har fräscha lokaler med utsikt över Karlbergskanalen. Utbildningen är en
modern akademisk (BSc Hons) utbildning över 5 år och ger dig ett utvecklande, socialt
och mentalt tillfredställande yrke. Vår utbildning gör dig till en professionell osteopat och
företagare.
Vill du veta mer om Osteopati och utbildningen, välkommen att besöka hemsidan på
www.scom.se eller ring 08-653 43 03

Sugen på att bli din egen designer?
Sveriges mest omfattande kurser i
sömnad och tillskärning kommer hem till dig
Sedan starten på 60-talet har vi
utbildat närmare en halv miljon
elever i den tidlösa kunskapen i
hur man gör kläder. Utan att någon
av dem har behövt ta sig till ett
klassrum eller passa ytterligare en
tid i ett redan tajt schema.

olika modeller lär dig att göra alla
olika sömnadsmoment du behöver.
Modellerna anpassas efter dina
mått och du lär dig hur du varierar
grunderna efter din smak.

Ditt klassrum har du hemma,
lektionsbreven laddar du enkelt ned
från vår webbplats. Varje lektion tar
dig steg för steg från dina egna mått
till ett färdigt plagg eller mönster.
Allt du behöver är en symaskin
med sicksack-söm, tyger och lite
ritmateriel. Vi står för kunskapen,
du står för kreativiteten.

Detta är nyckeln till ditt eget
klädskapande. De 20 lektionerna
innehåller över 40 olika mönsterkonstruktioner och med den
kunskapen i ryggen finns det inga
begränsningar i vilka kläder du kan
skapa.

Tillskärningskursen
”Rita Dina Egna Mönster”

Lära sig göra kläder på distans, går
det?

”inom” dig och inte hos läraren. Det
stärker ditt självförtroende i vad
du kan åstadkomma. Du kan alltid
gå tillbaka i kursmaterialet och
repetera de moment du känner dig
lite osäker på. Är något oklart är du
alltid välkommen att fråga.

Hur går det till?
Vi skickar de ark du behöver för att
rita på. Lektionerna laddar du
ned från vår webbplats. Efter varje
lektion får du göra ett kunskapstest
och när du får godkänt på det är det
bara att ladda ned nästa lektion.

Från 275 kr/mån.
Pröva gratis
Sömnadskursen ”Alla Kan sy”
Lektionerna är lättbegripliga och tar redan idag.
Det du minns från syslöjden räcker. dig steg för steg genom momenten. Besök www.
20 lektioner med totalt över 30 Det gör att din kunskap sitter kladskolan.se
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Frågor om yrkesutbildningar
På Yrkesutbildningar.se finner du svar på dina frågor!
Är yrkeshögskoleutbildning
samma som yrkesutbildning?

Hur ansöker jag till en
yrkesutbildning?

Kan jag lita på att det är en bra
yrkesutbildning?

Hej, jag undrar vad skillnaden är
mellan en yrkeshögskoleutbildning
och vanlig yrkesutbildning? Mvh,
David.

Hej! Jag undrar hur man går till
väga för att ansöka till en yrkesutbildning? Var hittar jag ansökningsformulär och vart skickar jag min
ansökan? Mvh, Malin

Hej! Jag funderar på att gå en
yrkesutbildning men jag undrar hur
ska jag veta att det är en bra? Den
är privatägd och jag känner mig lite
orolig. Mvh, Sandra

Svar: Då de allra flesta yrkesutbildningar är privatägda så sker ansökan
direkt till själva skolan. På skolans
hemsida bör du hitta ansökningsformulär. På yrkesutbildningar.se
kan du läsa mer om olika utbildningsanordnare och ansökningskraven
för respektive utbildning.

Svar: Det finns olika saker som du
som blivande student bör undersöka
innan du börjar på en utbildning
för att säkra att den håller en viss
kvalitet.

Svar:
Yrkeshögskoleutbildningar
faller under en statlig myndighet,
YH-Myndigheten. Yrkeshögskolan
samlar eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar och bygger på kunskap
från arbetslivet. Yrkeshögskolans
utbildningar är i princip avgiftsfria.
Yrkesutbildningar är däremot privatägda (med undantag) och du får
oftast betala en del pengar för din
utbildning. Gemensamt för de båda
utbildningstyperna är att de båda är
praktiskt inriktade.

Då ansökningskraven ser olika ut
på olika skolor är ett tips att ta reda
på vad som gäller för just den utbildning som du är intresserad av, så
att du inte missar viktiga datum.

Om utbildningen ges av en privat
anordnare, förening eller ett företag så bör du undersöka om den är
godkänd av yrkesområdets branschorganisation och huruvida utbildningen ger ett nationellt eller
internationellt godkänt diplom eller
examen.

Pilotdrömmar?
Scandinavian Aviation Academy erbjuder trafikflygarutbildning
för den som inte har någon tidigare flygerfarenhet, men vill
påbörja en spännande flygkarriär.
Scandinavian Aviation Academy är Nordens största flygskola
och har utbildat piloter professionellt sedan 1963.

Professional Pilot Program
18 månaders trafikflygarutbildning i Sverige & USA.
Studiemedelsberättigad.
Ingen tidigare flygerfarenhet krävs.

info@bfsaa.se

021-802 800

www.bfsaa.se

Har du en fråga om yrkesutbildning? Maila din
fråga till info@studentum.se. Tidigare frågor
och svar finns på yrkesutbildningar.se/faq.

Diskutera yrkesutbildning med tusentals
andra nuvarande och blivande studenter
i Sveriges största forum för utbildning;
yrkesutbildningar.se/forum. Eller ställ dina
frågor direkt till skolorna i våra skolforum.

Var med i kampen om att bli Månadens
Studentbloggare! Du som bäst inspirerar
andra till att plugga vidare, vinner ett
presentkort från Akademibokhandeln, värt
500 kr. Vinnare utses varje månad. Registrera
din blogg på yrkesutbildningar.se/blog.

För att hjälpa blivande studenter att välja
rätt skola, samlar vi in skolrecensioner
från nuvarande studenter. Läs vad tidigare
elever sagt om skolan du funderar att söka
till. Om du pluggar redan idag, gör din röst
hörd- betygsätt din skola!
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SAFE gav de rätta verktygen!
Martin Ekepil Ringelid är SAFE licensierad Personlig tränare som gjort karriär genom att
målmedvetet satsa på det han brinner för. Läs hans historia och låt dig inspireras till en
ny karriär du också! Text: Alexandra Carlsson
Berätta, vad fick dig att satsa på
en karriär inom träning?
– Jag har alltid varit väldigt
aktiv och har främst sysslat med
badminton men även en hel del
fotboll i mina yngre år. Jag visste
tidigt att det var idrott och träning
jag ville jobba med. Jag är uppifrån
Östersund och där jobbade jag extra
på ett litet gym. Att vidareutbilda
sig inom träning var, på den tiden,
inte möjligt i Östersund så jag
valde att åka till Stockholm och gå
SAFE´s utbildning till instruktör.
Detta var i början av 90-talet.
– Ganska snart inpå gick jag även
SAFE´s utbildning till Personlig
tränare (PT) och det blev starten på
min karriär i träningsbranschen.
Efter det återvände jag till
Östersund
och
jobbade
där
fram till 1996 då jag påbörjade
Idrottsledarutbildningen på Bosön
i Stockholm. 1997 började jag jobba
som instruktör och PT på Sports
Club, där blev jag kvar ett antal
år.

Martin Ekepil Ringelid

– Utöver detta jobbar jag även som
fystränare inom lagidrotten, främst
fotboll. Det är både på ungdomsoch elitnivå. Att ha PT-utbildningen
i grunden är en stor fördel även
när man jobbar med lagidrotter.
Även i laget gäller det att kunna se
individen och som PT har jag även
en stor känsla för programupplägg
av varierande slag.

krav på relationsbyggande och mest bestående intryck av SAFE
förmågan att kunna ta och hantera är dess enormt kompetenta lärarolika typer av personer med skilda team.
mål och behov.

Vad utmärker en duktig PT?

– I mina ögon är en duktig PT
en lyhörd person med hög social
kompetens. Självklart skall du
ha goda kunskaper i träning, ju
bredare din kompetens är desto
– Jag jobbar även som egen konsult fler kunder kan du hjälpa. Mycket
med uppdrag från bl a Form handlar också om att kunna hitta
”Man ger mycket av
Fitness i Visby. I denna roll jobbar rätt nivå för kunden i dennes
sig själv men man
jag främst med företagsutveckling träning, det skall vara rätt på lång
inom hälsa. Jag hjälper till att bygga sikt och i slutändan skall kunden
får samtidigt mycket
upp koncept inom hälsoområdet uppnå, eller helst, överträffa sina
tillbaka”
i företag och idrottsföreningar. mål. Inte att förglömma är att
Ett område som har en enorm personkemin mellan dig som PT
utvecklingspotential!
och kund givetvis skall stämma för
Vad jobbar du med idag?
att du skall lyckas.
– Idag driver jag företaget Exclusive
training, en helserviceanläggning Vad är det som är speciellt med
på Regeringsgatan i Stockholm ditt yrke?
När gick du SAFE utbildning?
med inriktning på Personlig – Att jobba som personlig tränare – Jag gick SAFE´s grundutbildträning. Detta startade jag och handlar i mångt och mycket om ning till Styrketräningsinstruktör
två kompanjoner 2006. Det är ett att få folk att må bättre vilket i redan i början av 90-talet och utmindre medlemsgym där drygt 300 sig gör att yrket som sådant är bildningen till Personlig tränare
medlemmar tränar med sin egen väldigt positivt. Man ger mycket strax därefter. Sedan har jag även
PT. Vi är, i dagsläget, 6 stycken av sig själv men man får samtidigt gått alla deras vidareutbildningar
personliga tränare med inriktning mycket tillbaka. Jämfört med att riktade mot Personliga tränare.
på personlig träning, yoga och vara instruktör är det en väldigt Genom SAFE´s utbildningar har
pilates.
personlig roll där det ställer stora jag lärt mig grunderna och mitt

Vad har du gått för andra
utbildningar inom träningsområdet?

– Jag har även läst Idrottsledarlinjen på Bosön, en mycket bra
utbildning som kompletterat min
SAFE utbildning på flera sätt.
Bosön har ju en bredd på ett annat
sätt än SAFE och ger inblick i andra typer av idrottsliga grenar än
vad SAFE erbjuder. Jag har även
läst Idrottsmedicin, 5 p, vid Karolinska Institutet, även detta är ett
ytterligare komplement till SAFE´s
utbildning.

Varför har du lyckats med din
karriär som PT?
– Det är säkert flera saker som
bidragit till detta men framförallt
har jag nog min målmedvetenhet
att tacka för mycket. Redan när
jag satt som elev på min första
SAFE utbildning satte jag upp
målet att jag skulle försörja mig
som personlig tränare i framtiden.
Jag sa också till mig själv att jag
själv skulle stå där framme som

lärare en dag. Det tog 4 år. Idag
har jag jobbat i branschen i 12
år och har förvaltat det jag fick
med mig av SAFE-utbildningen
på ett framgångsrikt sätt. Det
gäller att tro på sig själv, att vara
genuint intresserad av människor
och träning samt att ta till sig de
verktyg som en SAFE-utbildning
kan liknas vid, på rätt sätt.

Vad är ditt nästa steg i din
karriär?

– Mitt nästa steg handlar främst
om att hitta balansen mellan allt
jag vill göra i livet, både privat och
proffessionellt.

Vad är du stolt över?

– Jag är mest stolt över att faktiskt
ha uppnått det jag satte upp som
mål redan för 12 år sedan: att
starta och driva eget företag inom
träningsbranschen, att undervisa
inom området och att få jobba med
det jag brinner för!

www.safe-education.se

Söktjänsten kurser.se är fylld med roliga och spännande kurser för din
fritid. Här kan du till exempel välja att gå en danskurs, lära dig segla
eller ta jägarexamen.
Hitta över 3 000 kurser från arrangörer i hela Sverige på www.kurser.se
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Läs mer på www.infokomp.se
Vi erbjuder utbildningar med hög kvalitet. Våra kunniga lärare finns nära dig, på webben
eller i klassrum i ett 50-tal av Sveriges kommuner. Dessutom är alla våra kurser kostnadsfria
och berättigar dig till studiemedel från CSN. Det ger resultat!
Kontakta vår studierådgivning – Telefon: 08-615 09 00,
E-post: distans@infokomp.se
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