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Skolan där det
händer
AcadeMedia Masters Yrkeshögskola
startar bara utbildningar som behövs.
Ellinor Ludvigsson, läser på AcadeMedia Masters, skolan där det händer.
För henne har utbildningen lett till
jobb. Redan innan examen.

Läs mer om Academedia Masters på
sid 10

Full pott för
Schartau!
Trots den hårda konkurrensen har
Frans Schartaus Handelsinstitut fått
samtliga ansökningar beviljade av
nya Yrkeshögskolemyndigheten (Yhmyndigheten).

Läs mer om Frans Shartaus Handelsinstitut och deras framgångsfaktorer
på sid 9

Sugen på jobb?
Bli kiropraktor
Utbildningen till kiropraktor är 5-årig
och är en unik kombination av teori
och praktik. Då det idag råder brist på
kiropraktorer i Sverige är chanserna
till jobb mycket goda.

Läs mer om Skandinaviska
Kiropraktorhögskolan på sid 6

Ledande i
hälsovetenskap
Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs
universitet. Isabel Vigmo som läser Läkarprogrammet har under sin utbildning
besökt tre länder och nu är det Nepal
som hägrar.

Foto: Erik Lundback

Ta chansen att välja
din egen framtid

Läs och låt dig bli inspirerad. StudentumGuiden är en tidning fylld med information om massor av spännande
utbildningar som kan ta dig närmare just ditt drömjobb. På Stockholms Tekniska Institut (STI) har man genom
åren utbildat över 20 000 STI-ingenjörer med den kompetens som branschen söker. Träffa studenterna Anders
och Weijian som berättar om STI och utbildningarna som leder till jobb. Sid 13

Läs om Isabel och Sahlgrenska
akademin på sid 5

Plugga var och
när du vill ..
... med fullt lärarstöd!
Kostnadsfri utbildning på distans – med
rätt till studiestöd. Stort utbud på heltid
eller deltid i språk, samhällsvetenskap,
matematik, naturvetenskap, ekonomi,
juridik, omvårdnad, data och media.

Läs mer om NTI-skolan 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 8

YH-UTBILDNING

- Yrkeshögskolan startades 1 juli 2009 och ska samla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar men som bygger på kunskap från arbetslivet
- syftar till att leda till jobb direkt efter examen
- samtliga YH-utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN
- ansökan skickas till respektive skola, observera att start- och ansökningsdatum varierar
- hitta YH-utbildningar på www.yrkeshogskola.net

SID 12

STUDIER UTOMLANDS

- 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
- vissa 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

FOLKHÖGSKOLA
- det finns 150 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

VUXENUTBILDNING

SID 19

- 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 20

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 22

LEDARE

Förverkliga dina drömmar!

Ställ dig frågorna: Hur vill du att ditt liv ska se ut om några år? Vem vill du vara? Vad drömmer just du om?
Vill du utvecklas och vinna nya kunskaper, erfarenheter och upplevelser? Om svaret på sista frågan är ja, är
det kanske dag att börja plugga – ta steget mot nya möjligheter och förverkliga dina drömmar.

Teamet bakom
StudentumGuiden
våren 2010

Du håller just nu i sjätte upplagan av Studentumguiden – en tidning som riktar sig till dig som
funderar på att börja studera. I detta nummer har vi bland annat träffat Ebba von Sydow och
Shire Raghe som berättar om sina utbildningsval (sid 3). De är överens om att det viktigaste
när man väljer utbildning är att följa sina drömmar och göra något man verkligen känner
passion för. Det gör det enklare att lyckas med det du tar dig för.
Shire berättar att studierna gett honom en känsla av att han klarar av allt och kan uppnå
vad som helst. Vem vill inte känna så? Utbildning är viktigt och handlar om så mycket
mer än att få ett diplom på sina kunskaper. Studierna ger en stabil grund att stå på i livet
och öppnar dörrar till nya möjligheter. Utbildning leder även till personlig utveckling och
självförverkligande.
Att välja utbildning är därför ett av de viktigaste valen du gör här i livet. Så det är inte så Lina Eriksson
konstigt att det är svårt! Det är just där Studentum kommer in i bilden - vi hjälper dig att hitta Informationschef
rätt. På Studentum.se har vi samlat över 6600 eftergymnasiala utbildningar, studentforum,
skolrecensioner, studentbloggar, reseberättelser och yrkes- och utbildningstest – allt för att hjälpa dig att lättare hitta
en utbildning som passar just dig. Några av utbildningarna kan du läsa om här i Studentumguiden. Vi hoppas kunna
inspirera dig att ta steget att plugga vidare och påbörja resan att förverkliga dig själv och dina drömmar.
Lycka till med ditt utbildningsval och dina kommande studier!

Lina Eriksson

Foto: Simon Gustafsson
Linda Essén
Grafisk Formgivning

LeeMichaela Törnqvist
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.
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 höstens upplaga av Studentumguiden är du välkommen att höra av dig
till oss; info@studentum.se.
Framsidesfoto: Erik Lundback, http://fotograf-eriklundback.com
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”Jag har alltid haft många olika drömmar,
och det har jag fortfarande!”
Ebba Von Sydow är 29 år gammal, men har redan hunnit med en hel del inom den svenska
journalistvärlden. Hon har bl.a arbetat som musikredaktör på Sveriges Radio P3, på
kvällstidningen Expressen, och som chefredaktör för VeckoRevyn. Just nu är hon aktuell som
redaktör och programledare för Det kungliga bröllopet i SVT. Att plugga, säger Ebba, har gett
henne perspektiv på tillvaron, men främst en bra grund att stå på. Text: LeeMichaela Törnqvist
Vad har du pluggat för något?
– Efter studenten så började jag
plugga journalistik i Boston.
Utlandsstudier är praktiska för att
man lär sig språket, samtidigt som
det alltid är en jättebra erfarenhet.
Så det rekommenderar jag varmt!
Att läsa på college är jätteroligt, men
det är tufft att söka in. När man väl
är inne behöver man dock inte läsa
alla fyra åren, utan kan välja bland
ett smörgåsbord av kurser. Efter
Boston har jag pluggat lite medieoch kommunikationsvetenskap tills
jag fick ett ryck att bli jurist, och
började plugga på juristlinjen.

Hur kommer det sig att du slutade
på juristlinjen?
– Jag slutade egentligen inte. Jag

– Jag har alltid haft många olika
drömmar, och det har jag fortfarande. Jag tror aldrig riktigt att
man är färdig med att plugga och
lära sig saker. Sedan om man väljer
att satsa på journalistik så är det
roligare att kunna praktisera
Hur upplevde du att det var att
samtidigt som
man läser och
plugga?
– Kul! Men för mig var det genom det skaffa sig erfarenhet av
samtidigt väldigt mycket jobb då yrket.
jag alltid har jobbat samtidigt som
jag har pluggat. Jag började jobba Vad skulle du säga till de som
redan i nian. Det har nog medfört funderar på att börja plugga?
att jag aldrig riktigt känt mig som – Det har gett mig perspektiv och
en student. Jag har dessutom alltid eftertanke, men framförallt en bra
pluggat i större städer som Boston, bas att stå på. Det går att plugga
Stockholm och Göteborg och aldrig och jobba samtidigt. Det är bra för
valt några typiska studentstäder, ekonomin, bra för karriären och
just för att jag har velat kombinera bra för stresståligheten.
yrkesliv med studentliv.
tänkte att jag skulle ta en paus,
och sedan blev den ganska lång…
Så jag ser det egentligen inte som
att jag har slutat plugga heller,
man vet aldrig.

”Jag vill tro att det inte finns någonting
som jag inte skulle klara av”
Shire Raghe är 27 år och jobbar som programledare. I höst kommer han att leda ett webbtvprogram om sociala medier. När Shire gick i gymnasiet fick han en fick ett stipendium som
förändrade hans liv. Han packade sin väska och begav sig iväg mot utlandsstudier. När
Shire sedan flyttade hem till Sverige igen vid 20 års ålder, fanns känslan av att han kunde
göra allt. Text: LeeMichaela Törnqvist
Hur upplevde du att det var att
plugga utomlands?

Vad har du mer pluggat?

– Efter att jag kom hem läste
– Det var jätteroligt! Svenskars jag först lite Political Science på
engelska står sig väldigt bra i universitet i Stockholm. Sedan
världen, så språket var absolut började jag läsa franska, men
inget problem. Sedan så tror jag att hoppade av för att jag inte kände
det är lättare att åka iväg ensam, att jag lärde mig någonting. Sen
efter det så läste jag Marknadsdå kan man släppa loss mer.
kommunikation, och det var något
Vad skulle du säga var det bästa av det roligaste som jag har gjort.
Det kändes som att jag var på rätt
med att plugga utomlands?
– Efter utbildningen kändes det plats, i rätt tid, med rätt personer.
som att ett ankare hade dragits
upp! Jag var inte fast i något land, Har dina utbildningar fört dig
utan jag kunde egentligen göra närmare ditt drömjobb?
precis vad jag ville. Under tiden – Jag är inte så fokuserad på vad
lärde jag dessutom känna väldigt utbildningarna har lärt mig så
nunderbara människor som jag mycket som vilka värden de har
fortfarande har kontakt med.
gett mig. Detta trodde jag aldrig

Illustration: Sofie Ekström

att jag skulle säga, så hårt som jag
pluggat. Men det har gett mig en
känsla av att jag klarar av saker
och att jag kan uppnå vad jag vill,
jag har fått ut en tillit till mig
själv. Jag vill tro att det inte finns
någonting som jag inte skulle klara
av.

Har du några tips till de som
funderar på att börja studera?
– När det kommer till att börja
plugga, lyssna inte på vad andra
säger. De menar väl, men de
kan aldrig veta vad som passar
dig bäst. Tänk inte smart, utan
gå på passion. Passion skapar
förutsättningar för att du ska bli
bäst på det du gör.

Vad vill du bli när du blir stor?
Ekonom? Sotare? Civilingenjör? Tandläkare? Musiker?
Tycker du att det är svårt att hitta rätt i utbildningsdjungeln och veta vilka
framtida yrken som passar dig? Vilka yrken passar just dina personliga
egenskaper? Det är inte helt lätt att hålla reda på alla olika branscher som
finns och ännu svårare att ha koll på vilka utbildningsalternativ som finns
idag. Men lugn, vi vill hjälpa dig.
Gör Studentums utbildnings- och yrkestest och du får förhoppningsvis
en fingervisning om vilken utbildning och vilket yrke som kan passa
just dig. Vi på Studentum önskar dig lycka till med karriärval och dina
kommande studier!
Utbildnings- och yrkestestet hittar du på www.studentum.se/yrkestest.

Foto: Simon Gustafsson

4

Hela denna bilaga är en annons från www.studentum.se - Sveriges största söktjänst för utbildning

UNIVERSITET/HÖGSKOLA

”Jag trivdes så
bra att jag blev
kvar här uppe”
Att bestämma sig för vilken utbildning man vill gå är inte
helt enkelt. Många utbildningar finns även på flera ställen
i landet, men vilken studieort ska man välja? Linnea
Wärmedal, 21, vill påverka unga människors framtid. Hon
flyttade från Malung i Dalarna till Umeå, för att plugga till
lärare. Text: LeeMichaela Törnqvist
– När jag först började på universitetet läste jag matematik
på naturvetenskapliga basåret
här på Umeå Universitet. Nu går
jag min tredje termin på lärarutbildningen med inriktning mot
matematik för gymnasieskolan.
Det var en ren slump att jag
hamnade i Umeå från början. Det
var det enda universitetet som
erbjöd den kurs jag ville läsa på
vårterminen. Jag hade egentligen
tänkt mig studera i Karlstad men
eftersom jag trivdes så bra att jag
blev kvar här uppe.

Omväxlande studier
Lärarutbildningen på Umeå universitet är indelad i tre steg, två
olika ämnen och ett så kallat
”allmänt utbildningsområde”, alla
på 90 hp vardera.
– Man får ämneskunskaper
blandat med ämnesdidaktik och
känner man att man vill byta en
kurs mot en annan så får man
hjälp och råd med att välja ”rätt”
inför examen. Här i Umeå är
alla så hjälpsamma, det är ett
familjärt universitet där studenter
faktiskt får vara med och påverka.

Lärarutbildningen erbjuder allt! Vi
har föreläsningar, vi har praktik,
grupparbete, tentor, hemtentor
och rapportskrivningar, you name
it we have it. Detta tycker jag har
en positiv inverkan på studierna
då man får omväxling och inte
blir fast på en typ av examination/
arbetsform.

faktiskt ett av Sveriges få enade
campusområden där allt finns.
Ja nästan allt. Allt man kan
tänkas göra finns inom 5 km avstånd oavsett vart du bor vilket
gör det enkelt att kombinera
studier och fritid. Själv brukar jag
Studenternas stad
I Umeå står studenterna för en stor träna på IKSU, spexa och träffa
del av invånarantalet vilket Linnea kompisar när jag är ledig. Rent
menar märks på så sätt att staden studiemässigt är vi ett universitet
med gott rykte och bra kurser/
är anpassad för de studerande.
kursutbud. Vad kan man bli i
– Umeå är perfekt som studentstad. Umeå? Ja, vad kan man inte bli!?
Om man verkligen vill leva
studentliv så kan man bosätta sig
på Ålidhem, gå med i ett festeri
eller spex, vill man leva familjeliv
kombinerat med studierna kan man
bosätta sig på Carlshem och ändå
ha nära till universitetet, kort sagt
här finns en plats för alla typer av
människor. Du kan själv välja vad
du vill ha ut av din studietid.

”Eftersom lärarutbildningen är
så bred är jag
inte orolig inför
framtiden”

att i framtiden kunna arbeta med
det man vill. På frågan om vad
Linnea skulle se sig själv om fem år
och om det finns något ”drömjobb”
svarar hon:
– Mitt drömjobb skulle vara supermodell men eftersom jag inte fick
gåvan längd så får jag nöja mig med
att dagdrömma. Men ska jag vara
realistisk skulle jag vilja jobba med
att ge unga människor möjligheten
till en bättre framtid.
– Om fem år är jag förhoppningsvis klar med utbildningen och
har börjat jobba på en mindre
gymnasieskola och har fått höra
från minst en elev att jag har betytt
något för dem och deras framtid.
Eftersom lärarutbildningen är så
bred känner jag mig inte orolig
för framtiden, skulle jag känna att
min tid innanför skolans väggar är
slut har jag kunskaper som gör att
jag kan söka andra jobb.

– Sen har vi ju de studentikosa
traditionerna som fortfarande lever
kvar på campus. Campus ja, Framtidsdrömmar
det är ett fint ”Umeåord” vi har Studerar gör man ändå främst för – Jag får en gedigen utbildning

och många bra erfarenheter, framförallt eftersom jag får plats och
tid att växa och mogna i mig själv.
Jag ges utmaningar som gör att
jag kan upptäcka mina styrkor och
nya erfarenheter.

Lärarutbildningen är lång, och
Linnea är inne på sin tredje
termin. Vi ber henne berätta om
sitt bästa minne från tiden vid
Umeå universitet så här långt.

– Mitt bästa minne från utbildningstiden var när jag på min
sista praktikdag fick ett brev från
tre elever jag haft under sju veckor
där det stod att de kommer att
sakna mig och att de tycker att jag
är bäst. Det värmer gott i hjärtat
när man inser att man kanske
hade betydelse i någons liv.
Mer info
om Umeå
Universitet
finns på www.
umu.se.

Nya antagningskrav
till högskolan
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. Högskoleeller universitetsutbildningen du
får ökar chanserna betydligt till
ett mer kvalificerat arbete.
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!
Inför antagningarna till högskolan
2010 kommer det ske en hel del
förändringar. Viktigt att komma
ihåg är att du redan i gymnasiet
kan påverka din behörighet genom
att välja kurser som språk och
matematik.
För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs det
ett slutbetyg från ett fullständigt
program i gymnasieskolan eller
ett slutbetyg från gymnasial
vuxenutbildning med godkända
betyg på minst 2250 gymnasie-

poäng. Det krävs lägst godkänt
betyg i kärämneskurserna. Du är
alltså inte längre behörig om du
avslutar ett reducerat program
2010 eller senare.

Nya antagningsregler 2010
Kraven för grundläggande 		
behörighet skärps
Standardbehörighet
kommer att ersättas med
områdesbehörighet
Vissa gymnasiekurser
kommer att ge meritpoäng
Nya kvotgrupper
För mer information, besök
www.studentum.se.

5

Hela denna bilaga är en annons från www.studentum.se - Sveriges största söktjänst för utbildning

UNIVERSITET/HÖGSKOLA

Våga satsa – plugga utomlands
Drömmer du om en universitetsutbildning som tar dig till man vill, men uppgifterna kan bestå av att undersöka patienter,
spännande platser? Isabel Vigmo, 25 år, pluggar termin åtta fundera på diagnoser och skriva
på Läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs journaler.
universitet. Hon har under sin utbildning redan besökt tre Många valmöjligheter
Efter avslutad läkarutbildning finns
länder och nu är det Nepal som hägrar.
en möjlighet att arbeta inom olika

Text: LeeMichaela Törnqvist

Isabel kommer från Mölnlycke,
men har under sin uppväxt även
bott i Tyskland. Hon har alltid
velat bli läkare.

ett halvt år. De första två åren
studeras teoretiska ämnen som
handlar främst om hur kroppen
fungerar. De sista sju terminerna
innehåller fler praktiska moment,
– Därför var det inte svårt att exempelvis patientarbete och kirurgi.
välja utbildning. Eftersom jag har Det innebär även att man de första
haft siktet inställt på att bli läkare två åren befinner sig mest inom
sedan lång tid. Jag har alltid varit universitetets väggar, medan man
intresserad av biologi och kemi, de sista åren till största delen är
samtidigt som jag vill jobba med ute och praktiserar på sjukhus.
människor. Läkaryrket blir en
kombination av detta. Dessutom – När jag är ute på praktik brukar
är det roligt att plugga!
jag arbeta mellan klockan åtta till
fem eller åtta till fyra. Dessutom
ingår jourer på kvällar och helger
Mycket praktisk erfarenhet
Läkarutbildningen är fem och ibland. Man får ta så mycket ansvar

tack vare den sociala biten och för
Göteborgs universitets goda rykte.
Men även möjligheten att se sig
om i världen via utlandspraktiken.
Genom att praktisera utomlands
har Isabel studerat och utövat
kirurgi i Tyskland, Island och
Tokyo.

medicinska områden. Utbildningens
bredd ser Isabel som väldigt positiv.

Krävande utbildning

Läkarutbildningen är lång och känd för
att ställa höga krav på sina studenter.
Men Isabel tycker att man ska söka
om intresset och motivationen finns.
Samtidigt ska man också tycka att
det är kul att arbeta med människor.
På frågan om var Isabel tror att hon
befinner sig om fem år:

– Utlandspraktiken är styrkan
med utbildningen. Jag skulle re- – Då är jag färdig läkare och har
– Det är som ett smörgåsbord av kommendera alla att prova på det. gjort klart min AT-tjänstgöring.
intressanta ämnen, det är det Nu hoppas jag på att få åka till Och så har jag precis påbörjat min
absolut bästa med utbildningen. Nepal för att göra mitt projektarbete specialistutbildning, varför inte
utomlands någonstans.
Du kan arbeta på sjukhus, på vård- i kirurgi.
central, som psykiatriker eller som
forskare. Det finns många vägar
Plugga, jobba eller praktisera utomlands
att gå, mer än vad man kanske tror.
När jag är färdig vill jag göra min
Från 4 veckor upp till ett helt år kan du studera kurser, göra en
AT-tjänstgöring på något sjukhus i
fältstudie, skriva ditt examensarbete eller praktisera vid något av
Sverige, därefter vill jag fortsätta
de lärosäten som Sahlgrenska akademin har samarbetsavtal med.
med specialistutbildningen. Det
finns över 50 specialiteter att välja
Du kan även på egen hand ordna med ett utbyte eller utnyttja något
mellan.
av Göteborgs universitets gemensamma avtal runt om i världen.

Studera utomlands

Läs mer på www.sahlgrenska.gu.se.

Isabel valde Göteborg som studieort

apotekare

Bli livsviktig.
www.sahlgrenska.gu.se

arbetsterapeut
apotekare
audionom
arbetsterapeut
barnmorska
audionom
biomedicinsk analytiker
barnmorska
dietist
biomedicinsk
analytiker
folkhälsovetare
dietist
folhälsovetare
logoped
logoped
läkare
läkare
receptarie
receptarie
röntgensjuksköterska
röntgensjuksköterska
sjukgymnast
sjukgymnast
sjukhusfysiker
sjukhusfysiker
sjuksköterska
specialistsjuksköterska
specialistsjuksköterska
tandhygienist
tandhygienist
tandläkare
tandläkare
tandtekniker
tandtekniker

Sahlgrenska akademin
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UNIVERSITET/HÖGSKOLA
”Jag blir specialist inom
mitt område och kan börja
jobba direkt”

Hon läste till folkhälsovetare. Han hade redan hunnit läsa till både mekaniker, bilmekaniker,
friskvårdsinstruktör och personlig tränare. Sedan valde både Cecilia och Marius att sadla
om. Nästa stopp blev Skandinaviska Kiropraktorhögskolan – Skandinaviens största och
äldsta kiropraktiska institution. Text: Alexandra Carlsson

utbildningstiden. Under de första Det är aldrig för sent att ändra sig
tre åren av utbildningen ligger Marius och Cecilia vill uppmunfokus på den teo-retiska delen men tra alla de som påbörjat en utpraktiska moment finns också och bildning, men sedan insett att
underlättar inlärningen. Under den inte kändes rätt, att våga
de sista två åren undersöker, byta och våga nytt. Det är alddiagnostiserar och behandlar stu- rig för sent att ändra sig. Idag
denterna ”riktiga” patienter på är båda igång med utbildningen
– Med en utbildning från Kiro- skolans patientklinik.
som förverkligar deras drömpraktorhögskolan kan jag börja
mar om att bli kiropraktorer,
jobba som kiropraktor direkt efter Den lilla skolan med det stora
och visst ser båda ljust på frammin examen, jag blir specialist engagemanget
tiden.
inom området. Det var nog en av de Skandinaviska
Kiropraktorhögstörsta anledningarna till att jag skolan är en relativt liten skola – Utbildningen ger oss verkvalde att byta utbildning, berättar med små klasser och kompetenta tygen vi behöver för att öppna
Cecilia.
lärare. Här jobbar man mycket egen klinik, vilket självklart är
med den sociala miljön – alla som drömmen. Jag ser helst att jag
Marius Johannessen, som också är går på skolan ska trivas.
kan dela upp min tid. Halva
student på skolan, håller med.
tiden på kliniken och halva
– När skolan är så pass liten som tiden på ett sjukhus, berättar
– För mig var det på tiden att göra den är så blir det en mer person- Marius.
något helt annorlunda och att få lig kontakt med lärarna. Jag har
jobba med människor är för mig tidigare upplevt att föreläsare på Cecilia fortsätter:
jätteviktig och något jag alltid drömt andra högskolor inte är engagerade – Jag vill också starta en egen
om. Kiropraktorhögskolan kändes på samma sätt, berättar Cecilia.
klinik i framtiden! Helst med ett
som ett självklart val. Dessutom
arbetslag med både kiropraktorer
blir jag färdig kiropraktor och kan – Här lär man känna studenter och andra professioner inom vård.
börja jobba direkt efter examen.
från de andra årskurserna, vilket Tack vare min utbildning kommer
också är roligt. På Kiropraktor- jag ha en bra grund att stå på för
Marius är 36 år och studerar fjärde högskolan blir man inte en student att kunna jobba med kropp, hälsa
året på Kiropraktorhögskolan. Inn- i mängden.
och idrott.
an Marius började sin utbildning
på Kiropraktorhögskolan hade han
Fakta Kiropraktorutbildningen
många olika yrken.
Cecilia Landberg är 22 år och
går sitt första år på Kiropraktorhögskolan. Innan läste hon två
terminer till folkhälsovetare –
en bred utbildning men som inte
gjorde henne kvalificerad till ett
specifikt yrke.

Praktik i fokus
Både Marius och Cecilia menar
att Kiropraktorhögskolan är det
rätta valet för den som söker
en utbildning där praktik och
teori vävs samman under hela
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Ekonomi
Språk
Word

Arbetsmiljö
Redovisning

www.utbildning.se
Söktjänst med 4500
utbildningar
Kompetensutveckling för
dig i arbetslivet

Coaching

Kostnadsfri utbildningsrådgivning:
08-509 106 85 eller info@utbildning.se

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

TÄ V L I N G

Vinn en lövtunn
MacBook Air

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet har några
av landets främsta utbildningar inom ekonomi,
marknadsföring, entreprenörskap och ledarskap.
Ta steget till nästa nivå. Lnu.se

Make the jump

Gör ett schyst hopp och ta en bild på dig
själv. Utmana dina kompisar. Publicera bilden
på Lnu.se/ekonomi så är du med i omröstningen och kan vinna en MacBook Air.
Make the jump.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

FOTO: MARTINA WÄRENFELDT, MSTUDIO

Ekonomistudier
på en ny nivå
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Praktik under
utbildningen ger
resultat
Vill du gå en praktisk utbildning som i över 90 procent
av fallen 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 uppstår ur ett
behov och bara startas om arbetsmarknaden efterfrågat en
särskild kompetens. Text: LeeMichaela Törnqvist
Kvalificerad yrkesutbildning (Ky)
är en eftergymnasial utbildning
på högskolenivå som har varit en
del av det svenska utbildningssystemet sedan 2002, och sedan
sommaren 2009 ingår i Yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan startades
den 1 juli 2009 och ska samla eftergymnasiala yrkesutbildningar
som inte är högskoleutbildningar
och som bygger på kunskap från
arbetslivet.

Ett ökande intresse
Intresset för Ky-utbildningarna
har ökat under de senaste åren.
Ett enastående studieresultat och
förankring med arbetsmarknaden
anses vara förklaringen. Ändå
är det fortfarande relativt få som
upptäckt möjligheten med Kyutbildningar. De finns idag Kyutbildningar i hela Sverige inom
så gott som alla yrkeskategorier.

Praktiken är viktig
Ett av de viktigaste och mest
populära momenten inom Kyutbildningar är den obligatoriska

Ky- och högskoleutbildningar
Hej! Hur skiljer sig studierna i en
Ky-utbildning till skillnad från högskolestudier?
Mvh. Marcus
Svar: Unikt för Ky-utbildningar är det
nära samarbetet med näringslivet och
andra utbildningsanordnare vilket gör att
utbildningarna ständigt anpassas för att
möta näringslivets behov på arbetskraft.
Tanken är att Ky bara ska finnas när och där
den behövs.
En av grundidéerna med Ky-utbildning
är att kontinuerligt kombinera teori och
praktik under hela studietiden. Inom Ky
kallas den praktiska delen för LIA - lärande
i arbetslivet. Under LIA utvecklas både din
praktiska och teoretiska kompetens samt
ger dig en eftertraktad möjlighet att knyta
viktiga kontakter inför en framtida karriär.
Innehåll och inriktning på Ky-utbildningarna
varierar beroende på arbetsmarknadens
behov över tid. Detta skiljer dem från
traditionella högskoleutbildningar som
vilar på vetenskapliga eller konstnärliga
grunder och som syftar till att tillfredsställa
långsiktiga behov på marknaden.

praktiken som motsvarar
tredjedel av utbildningen.

en studiebidrag och studielån.

Upplägget är beroende av vilken
bransch utbildningen riktar sig
till. Praktiken eller lärandet i
arbetslivet (LIA), skiljer sig ifrån
vanlig praktik i att den ställer
högre krav på både elev och
handläggare. Under LIA utvecklas
både din praktiska och teoretiska
kompetens samt ger dig en
eftertraktad möjlighet att knyta
viktiga kontakter inför en framtida
karriär.

Korta utbildningar
Ky-utbildningens längd är mellan
1-3 år. Längden på utbildningarna
räknas i poäng där en veckas
studier ger en poäng. Flertalet
utbildningar omfattar mellan 60
och 80 Ky-poäng, vilket motsvarar
1,5 till 2 års heltidsstudier. Alla
Ky-utbildningar är kostnadsfria
och CSN-berättigade. Det innebär
att du precis som när du söker
till högskola eller universitet
har möjligheten att ansöka om

?

L
a
d
a
f

Leder till jobb
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 tio av
studenterna som tog examen ifrån
en Ky-utbildning 2006, fick jobb
eller startade ett eget företag efter
avslutad utbildning.
Efter den 31 december 2013
kommer det inte att finnas kvar
några
Ky-utbildningar
utan
då kommer det endast finnas
Yh-utbildningar, men under en
övergångsperiod kommer båda utbildningsformerna att finnas.
För mer information om Kyutbildning, besök webbsidan www.
kyutbildningar.se.

Utbildningsfrågor

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

Utbildningsforum

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

Studentbloggar

Var med i kampen om att bli Månadens
Studentbloggare! Du som bäst inspirerar
andra till att plugga vidare, vinner två
biobiljetter. Vinnare utses varje månad.
Registrera din blogg på kyutbildningar.se/
blog.

Skolrecensioner

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!

C
r
n
d
a
y
b

JOANNA, 24 år
Vilken utbildning gick du?
– Visuell Kommunikation med inriktning grafisk formgivning och
projektledning.

Varför valde du att plugga på KY?
– Jag ville läsa en KY-utbildning
först och främst för att jag ville
göra praktik. Till skillnad från
universitetsutbildningar så är KY
mer anpassat för att lära ut vad
man faktiskt bör kunna i verkliga
arbetslivet.

Hur är det att studera på en KYutbildning?
– Det är ett väldigt bra sätt att få
en fot in i branschen dels eftersom
skolorna har bra kontakt med
diverse företag i branschen, och
dels tack vare praktiken.

"Det är ett väldigt
bra sätt att få en
fot in i branschen"

josefin, 23 år

A
s
s
Vilken utbildning gick du?
– Jag gick KY-utbildningen Vege-h
r
tarisk gourmetkock.
s
Vad är det bästa med Ky-utbildning?o
– Det bästa är att utbildningenp
innefattar så mycket praktik, jag
tror definitivt det är det bästaD
sättet att lära sig. När man fåra
pröva på ett yrke så pass tidigt,
minskar även risken att man
går "fel" utbildning. Att Kyutbildningar ofta är kortare än
universitetsutbildningar är också
ett stort plus. Dessutom skapas
ju dessa utbildningar pga ett
behov, vilket både näringslivet och
studenterna tjänar på.

Vad är det bästa med att vara
student?
– Att känna att man gör någonting
för sin egen skull.

Hur kommer det sig att du valde
just en Ky-utbildning?

– För att man får lära sig så
mycket praktiskt, vilket är toppen
för alla som inte är direkta "pluggVad är det bästa med att vara huvuden". Jag var osäker på vad
jag ville göra efter gymnasiet,
student?
– Att det leder mig närmare det jag och då kändes ett år ändå inte så
faktiskt vill syssla med, och tycker bortkastat om det skulle visa sig
är kul. Och sedan så är det ett att jag valde fel.
sådant festligt liv. Det gillar jag.

Några tips till den som ska börja
Har du några tips till andra som plugga:
funderar på att söka?
– Våga satsa! Du behöver inte vara

– Gör det! Jag har läst både på tvärsäker på vad du vill bli. Med
universitet och KY och för mig så Ky får du tillfälle att pröva, resten
är upp till dig...
var KY absolut mer givande.
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Från vänster: Jenny Dahlström tillsammans med studiekamraterna på Centrum Vux; Emma Söderberg, Louise Isberg Sundberg, Josefin
Eriksson, Madelaine Väfors och Andreas Hellstedt Stenkel. Två studerande från vardera Affärsutveckling i detaljhandeln, Hälso- och
sjukvårdsadministration och Storstadsturism.

Välj en utbildning som leder till jobb
Text: LeeMichaela Törnqvist

Centrum Vux i Haninge har ett gott
rykte. Varje år passerar hundratals
nyfikna studenter genom skolans
dörrar där alla sökt sig till någon
av de KY-utbildningar eller andra
yrkesutbildningar som skolan erbjuder.

Att utbilda sig inom hälso- och
sjukvård är att bokstavligt utbilda
sig för livet. KY-utbildningen
hälso- och sjukvårdsadministration
riktar sig till dig som vill arbeta
som administratör inom hälsooch sjukvård i såväl offentlig som
privat regi.

Det breda utbudet och variationen
av kurser under utbildningen

gör att det finns stora möjligheter till variation även på
arbetsmarknaden. De olika yrkesrollerna sträcker sig allt ifrån
hälso- och sjukvårdsadministratör
och samordnare inom ekonomi
till personalfrågor och IT inom
sjukvården, läkemedelsindustrin
och på försäkringskassan.

Praktiken – En viktig del i
utbildningen
Lisbeth Odenhammar är läkarsekreterarchef på Dalens sjukhus i
Stockholm, ett sjukhus som försöker
ha praktik på alla sina enheter.
Hon tar emot många studerande
från Centrum Vux Haninge. Hur
praktiken ser ut, med bland annat

hur mycket ansvar man ges, beror området kirurgi har vi haft stor
glädje av praktikanterna genom
på studenten.
åren, säger Britt Keller som
– Vi har ett grundschema som arbetar som medicinsk sekreterare/
anpassas efter studenten. Journal- samordnare. Hon fortsätter:
skrivningen sker i enrum med
de hjälpmedel vi använder och – Vi har anställt flera sekreterare
därefter går vi tillsammans igenom som har gått på CentrumVux
Haninge. Många har fått sommarresultatet.
vikariat och en del har fått
Med att gå en utbildning som är i så fast anställning efter avslutad
nära kontakt med arbetslivet följer utbildning.
fördelar när det är dags att söka
jobb. I många fall kan praktiken Erfarenhet av arbetet
vara en värdefull inkörsport.
Jenny Dahlström är 31 år. Hon
har gått från en vårdutbildning
– Här har de goda chanser att till en annan. Detta tillsammans
få sommarjobb. Vi har flera med praktiskt arbete inom sin
sekreterare som har börjat profession ger henne en kompetens
som praktikant och senare fått som är mycket eftertraktad på
sommarjobb och därefter tills- arbetsmarknaden.
vidareanställning.
– Eftersom jag tidigare jobbat inom
Även på Södersjukhuset i Stock- sjukvården och kan systemet har
holm tar man emot praktikanter jag stor nytta av min nuvarande
från Centrum Vux Haninge:
utbildning i kombination med
tidigare erfarenheter.
– En elev brukar vi ta hand om
per termin. Här på verksamhets- – Min dröm är att jag får fortsätta

jobba med olika typer av människor och att jag någon gång får
arbeta med utvecklingsfrågor
och effektivisering inom hälsooch sjukvårdsområdet. Det är ett
område jag verkligen tycker är
intressant!
Jenny hade fler erbjudanden
om arbete efter utbildningen.
Den plats hon till slut valde var
arbetet som sekreterare och
assistent till verksamhetschefen
för Segeltorps vårdcentral där hon
idag arbetar med utveckling av
administrationen.
Andra arbetsplatser, där många
studerande från utbildningen fått
arbete, är bl. a Södersjukhuset,
Karolinska Universitetssjukhuset
– både i Solna och i Huddinge
– Danderyds sjukhus och läkemedelsföretaget Abbott.
För mer info,
besök www.
centrumvux.se.

Bild: Ola Hedin

Letar du efter en utbildning som förbereder dig inför
arbetslivet och som dessutom leder fram till ditt
drömjobb? Studenter vid utbildningen Hälso- & sjukvårdsadministration uppskattas av arbetsgivarna, och i många
fall leder praktiken till en fast anställning.

CN6NG@:H=y<H@DA:BNC9><=:I:C
<D9@tCC:GH8=6GI6J
>_VcjVg^\dY`~cYZcnVNg`Zh]\h`daZbnc"
Y^\]ZiZcN]"bncY^\]ZiZc;gVchHX]VgiVjh
=VcYZah^chi^ijihhVbia^\V[ZbVch`c^c\Vg
dbViiWZYg^kVng`Zh]\h`daZjiW^aYc^c\Vg#
@dc`jggZchZckVg]gY!ZcYVhi(*Vk
Vch`c^c\VgcVWZk^a_VYZh#
:II6KN="BNC9><=:I:CH krav är att samtliga
yrkeshögskoleutbildningar ska vara matchade
mot arbetsmarknadens kompetensbehov.
Av de studerande som utexaminerats från
Schartau de senaste två åren har 95 % direkt
fått arbete.
– Våra framgångar beror på ett bra samarbete med näringslivet, duktiga studerande
samt skickliga pedagoger. Schartau är en liten
och personlig skola med ett stort uppdrag - att
bedriva kvaliﬁcerade yrkesutbildningar och nu
även yrkeshögskoleutbildningar, säger skolans
rektor Leif Tybring. Han är övertygad om att
den support Schartau har fått från arbetslivet

samt den positiva statistiken har bidragit
till att de nu har fått samtliga ansökningar
godkända.

;V`iVdb;gVchHX]VgiVjh
=VcYZah^chi^iji
N]"bncY^\]ZiZcWZk^a_VgdX]`kVa^iZih`dcigdaaZgVg
cnVng`Zh]\h`daZjiW^aYc^c\Vghdb[ghiVia^\ihiY#
@N"dX]N]"jiW^aYc^c\~gZcZ[iZg\nbcVh^Va
jiW^aYc^c\h[dgbY~gb^chi'*VkjiW^aYc^c\Zc
\Zcdb[gheZcVgWZiheaVih#
HX]VgiVjZgW_jYZg&%hinX`Zc@N"dX]N]"jiW^aYc^c\Vg
^cdbZ`dcdb^!kgYVYb^c^higVi^dcdX]hZgk^XZ#
9Z[ZbVch`c^c\VgcVhdbcj]VgWZk^a_Vihhdb
N]"jiW^aYc^c\Vg~g/:`dcdb^VchkVg^\!AcZZ`dcdb!
=diZaBVcV\ZbZci!;ddY7ZkZgV\ZBVcV\ZbZci
hVbiBZY^X^ch`hZ`gZiZgVgZ#

hX]VgiVj#hZ
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KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING
”Jag ville ha en
mer praktiskt
inriktad utbildning”
Vilken utbildning du än väljer att gå så har de flesta
studerande samma förhoppningar med läsandet: Att det
ska leda till ett jobb. KY- och YH-utbildningar erbjuder de
studerande en unik kontakt med näringslivet och långa
praktikperioder. Detta gör att du samtidigt som du läser din
utbildning ges arbetslivserfarenhet som blir väderfull när
du ska söka jobb. Ellinor Ludvigsson, läser på AcadeMedia
Masters, skolan där det händer. För henne har det lett till
jobb. Redan innan examen. Text: LeeMichaela Törnqvist
Sonia Nawaz läser Avancerad Flashprogrammering
praktisk inriktad KY-utbildning.
Och jag ville att den skulle leda till praktisera hade de ett behov av
att anställa ny personal. Praktik
jobb.
är ju ett smidigt sätt att hitta rätt
Och jobb fick Ellinor, via sin prak- person. Samarbetet mellan oss
tikplats. Redan innan hon hunnit fungerade fint, så nu har jag en
anställning och trivs jättebra.
ta sin examen.
Jag är Production Executive.
– AcadeMedia Masters kändes rätt
från början. Först började jag på – Jag gjorde LiA (Lärande i Mitt jobb är att ansvara för deras
den vanliga högskolan, men det Arbete) på ett företag som jobbar marknadsbearbetning via e-post.
var för akademiskt och teoretiskt med e-postmarknadsföring, Email- Jag ser bland annat till så att mejlet
för ämnet. Jag ville ha en mer Vision. Redan innan jag började ser ut som designavdelningen vill
och att alla adresser administreras
rätt.
Ellinor började med högskolestudier, men kände att de inte
gav henne det hon ville. Hennes
sikte ställdes istället in på KY,
och just nu är hon inne på sitt
fördjupningsarbete.

Ellinor Ludvigsson har fått jobb via sin praktikplats

– Många av delkurserna genomförs
i projektform och studenterna
får gästföreläsare direkt från
branschen. Genom långa praktikperioder får studenten även
prova på att själv skapa sitt
eget kontaktnät och utveckla
branschkontakter. Personlig drivkraft är värdefull. Mycket fokus
ligger på det egna nätverket och
studenterna får lära sig det absolut
det senaste inom sin bransch.

Titiyo. Sångerskan behövde hjälp
att få en fungerande hemsida.
Grafiken var klar men sajten
behövde programmeras om för att
fungera.

– Vi får löpande in externa projekt
i klassen som man kan anmäla sitt
intresse för. Jag blev intresserad av
Titiyo-projektet.

– Efter fyra veckor hade vi kodat
om sajten och firade med ett reHon fortsätter med att tala leaseparty på skolan. Titiyo tog
Att kombinera sitt nya jobb med om de studerandens framtida med sig bubbel och studeranden
skolan fram tills examen i juni jobbsituation:
från andra klasser med. Hon var
ser Ellinor inte som något probriktigt imponerad. Nu ska vi fortlem.
– Vi har haft en hel del studenter sätta samarbetet med Titiyo och
som har blivit erbjudna arbeten till och med få bygga in en länk på
– Samarbetet mellan mig och redan under pågående utbildning sajten till oss där Titiyo säger tack.
skolan fungerar bra. Vi är just nu och ett flertal har fått arbete genom Det är ju toppen!
inne i ett fördjupningsarbete på KY- sina praktikplatser. Vi har även
utbildningen som är fritt och som företag som kontaktar oss direkt för – Jag är jättenöjd med min utjag kan jobba med självständigt rekrytering. Så jag skulle säga att bildning. Jag tycker att det är bra
efter jobbet och på helgerna.
jobbutsikterna efter AcadeMedia att man får lära sig mycket från
Masters är mycket bra!
olika föreläsare inom branschen.

”Personlig drivkraft är värdefull”

Donna Carlsson, är utbildningsansvarig på en av AcadeMedia
Masters utbildningar i Malmö. Hon
berättar om nätverkandets vikt i
undervisningen på skolan.

Sonia sätter koden för Titiyo

Låter det inressant? Läs mer på
Sonia Nawaz är studerande på www.academedia.se/yh.
YH-utbildningen Avancerad Flashprogrammering. Hon har precis
jobbat i ett projekt för sångerskan

Aktuella teknikutbildningar 2010
• Robot- och automationstekniker i Eskilstuna, 85 KY-poäng (85 veckor)
Du får utbildning inom automation där styrteknik, robotteknik och programmering samverkar i ett större
systemtekniskt perspektiv. Utbildningen gör dig kvalificerad till att arbeta som Robot- eller Automationstekniker
med projektering, installation, programmering, drifttagning och underhåll av automatiserade system.
Utbildningsstart: 6 september 2010. Sista ansökningsdag: 30 april 2010

• Produktionsutvecklare i Örebro, 85 KY-poäng (45 veckor)
Du får utbildning inom produktions- och underhållsteknik med mätning och analys av produktionseffektivitet
samt utveckling och användande av olika metoder för att skapa en effektiv produktion. Efter fullgjord utbildning
kan du arbeta med produktions- eller underhållsteknik med inriktning mot produktionseffektivisering.
Utbildningsstart: 26 juli 2010. Sista ansökningsdag: 30 april 2010

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
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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.
Text: Alexandra Carlsson

Sugen på en internationell karriär?
- satsa på en högre utbildning!
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.

Akademien 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.

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 Intensivt men givande
det var dags att gå vidare. Hon – När jag läste Internationella
säger:
affärer hade vi 10 veckors praktik,
vilket jag gjorde på SAAB.
– Jag ville utvecklas och komma Praktikveckorna ledde till att jag
vidare i min karriär. Därför valde fick fortsatt anställning, berättar
jag att börja på Försäljnings- 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.

”Jag har kunnat
applicera allt jag
läste i skolan på min
arbetsplats”

Drömjobbet
Idag jobbar Nathalie på Mecenat
som sälj- och marknadskoordinator.
Hon känner sig trygg med sin
utbildning i bagaget då hon
jobbar en hel del mot den danska
marknaden.

– De internationella aspekterna
– Oftast gick vi heldagar i från utbildningen har verkligen
skolan från nio till fem. Det är gett mig förståelse för mitt arbete
heltidsstudier som gäller, det är idag. Jag har kunnat applicera allt
intensivt samtidigt som det ger jag läste i skolan på min arbetsotroligt mycket.
plats, vilket känns jättekul, säger
Nathalie.
Hon fortsätter:
– Utbildningen lägger grunden för Målet för framtiden är att jobba
framtida kontakter. Ta vara på alla på marknadsavdelningen på ett
nätverk som finns! Speciellt LIAperioden kan ge dig jättemycket.
Det är fantastiskt tillfälle att träffa
många intressanta människor.

större företag med en stor internationell marknad. Drömmen är
att få jobba både strategiskt och
internationellt, något hon är säker
på att hon kommer att göra inom
en snar framtid. Hon säger:

– Efter utbildningen finns jättestora
karriärmöjligheter. Det är bara du
själv som kan bestämma hur långt
du kan gå. Genom LIA:n kan du
utöka ditt nätverk med många
viktiga namn. Det är praktiskt
att få träffa människor som i sin
tur sitter på andra väldigt nyttiga
kontakter.
Läs mer på www.yhim.se.

HITTA DITT GYMNASIUM!
- ALLA GYMNASIESKOLOR PÅ ETT OCH SAMMA STÄLLE

Sök gymnasieprogram
Räkna ut meritvärde
Elevrecensioner
Frågor & svar
Öppet hus
Bloggar
Forum
WWW.GYMNASIUM.SE
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Skillnaden med Yh
Yrkeshögskolan har bildats med
utgångspunkt i de eftergymnasiala yrkesutbildningarna utanför
högskolan. Detta innebär bland
annat att kvalificerade yrkesutbildningar skall ingå under yrkeshögskolan, ett omvandlingsarbete
som beräknas vara klart år 2013.
Medan högskoleutbildningar är
forskningsanknutna och vilar på
vetenskapliga eller konstnärliga
grunder, baseras Yh-utbildningar
främst på kunskap som uppkommit vid produktionen av
varor och tjänster samt anpassas
utifrån arbetslivets krav på
kompetens när det gäller praktiska
yrkeskunskaper. Utbildningarna
erbjuds inom branscher där det
finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft.

Yh-poäng
Yh-poäng är inte detsamma som
högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar
60 hp, medan utbildningar på
ett års heltidsstudier inom Yh

Öppna dörren
till din framtid
Under hösten 2009 startade de första yrkeshögskoleutbildningarna (Yh). Utbildningarna är korta, lägger stor vikt
vid praktik och utvecklas utifrån behov på arbetsmarknaden.
Detta innebär att ingen utbildning är permanent utan utbudet
anpassas ständigt efter arbetsmarknadens skiftande behov.
Sedan starten har intresset för den nya yrkeshögskolan blivit
stort. Text: LeeMichaela Törnqvist
genererar 200 poäng, då fem Yhpoäng motsvarar en vecka. För att
få en yrkeshögskoleexamen krävs
det att din Yh-utbildning är minst
ett år, slutför du en Yh-utbildning
som är två år eller mer så får du en
kvalificerad yrkeshögskoleexamen.
Samtliga Yh-utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan är avgiftsfria, berättigar till studiemedel
från CSN och kan leda till två olika
examen: yrkeshögskoleexamen och
kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Positiv inställning
Studentum genomförde i augusti
2009 en undersökning bland såväl
studenter/blivande studenter som
utbildningsanordnare om vad de
ansåg om den nya yrkeshögskolan
och hur de har upplevt introduktionen av denna nya utbildningsform.
I undersökningen framkom det att
mer än hälften, 58 procent, av de
blivande studenterna var positiva
till införandet av yrkeshögskolan.
Nästan nio av tio, 87 procent, var
positiva bland anordnarna. Båda

grupperna trodde att statusen
för eftergymnasiala utbildningar
kommer att öka. Åtta av tio
anordnare trodde dessutom på
en förbättrad kvalitet. Dock visar
samma undersökning att informationen angående Yh inte helt
hade gått fram till studenterna
när fyra av fem blivande studenter
ansåg att de hade dålig eller
mycket dålig kunskap om den nya
yrkeshögskolan.

Hur skulle du säga att det har det Skulle du säga att den rådande
gått i arbetet att informera om lågkonjunkturen har påverkat
denna nya utbildningsform som läget för Yh-utbildningarna?
Yh är?
– Självklart påverkar lågkonjunktur-

– Under hösten har vi informerat
om den nya utbildningsformen
på mässor och i tidningar. Det
viktigaste för en student är att
känna till är vad som gäller när
man vill söka en Yh-utbildning.
Eftersom man söker utbildning
direkt från anordnaren, med
ansökningstider utspridda över
Mats Miljand, överdirektör för året, så måste den som vill hitta
Myndigheten för yrkeshögskolan och söka en utbildning vända sig
berättar hur arbetet med yrkes- direkt till den som ordnar den.
högskolan hittills har gått:
– Intresset för Yh-utbildningar
har så här långt varit stort från
både anordnares och studerandes
sida. I den urvalsomgång för nya
utbildningar som vi genomförde
under hösten fick vi ett mycket
stort antal ansökningar. Det gjorde
i sin tur att vi kunnat välja ut nya
Yh-utbildningar som har goda
förutsättningar att möta både
arbetsmarknadens behov som de
studerandes intresse.

en också Yh-utbildningarna. Men
vi ska med vårt utbildningsutbud
möta kommande kompetensbehov
oberoende av konjunktur. Den
utmaningen arbetar vi nu med.
Läs mer på www.yrkeshogskola.net
och www.yhmyndigheten.se.

Hur har gått för Yrkeshögskoleutbildningarna hittills?

– De Yh-utbildningar som startat
har vi ännu inte granskat eller
följt upp. Det arbetet inleds under
våren. Vi kan alltså ännu inte säga
något om deras resultat, men vårt
intryck är att de fyller sitt syfte
och håller den kvalitet vi önskar.
Det finns säkert enstaka undantag,
men på det stora hela är bilden ljus.
Yh-utbildningar är efterfrågade
och möter verkligen reella behov.

Mats Miljand - Överdirektör för
Myndigheten för yrkeshögskolan

Nova Högskolecentrum
– kunskap och utveckling
Anställning klar före utbildningens slut!

Är du flexibel och har lätt för att få kontakt med

Drift- och underhållstekniker 400 Yh-poäng

människor? Tandsköterska 300 Yh-poäng

Är du teknikintresserad och söker utmaningar? Chanserna
att få jobb som drift- och underhållstekniker är mycket
goda och så gott som alla våra tidigare studenter har haft
anställning klar redan före utbildningens slut.

Många pensionsavgångar samt framtidens krav på välutbildad personal i modern tandvård är grunden för stort rekryteringsbehov. Arbetet är omväxlande och rörligt med mycket
patientkontakt.

Du får en bred kompetens och efter examen kan du
jobba inom energi-, kraft- och processindustrin samt hos
underleverantörer.

Utbildningen ger dig både teoretisk, praktisk och administrativ kompetens för yrket som Tandsköterska. Lärare i utbildningen är tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare
med lång erfarenhet av tandvård.

Sista ansökningsdag 17 maj 2010
För mer information: www.oskarshamn.se/nova
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”Vi som går här vet vart vi
vill, och vi hjälper varandra
för att komma dit”
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De branschnära KY- och YH-utbildningarna var något som Anders Blomqvist, 21 år, och
Weijian Yan, 42 år fastnade för. Anders hade tidigare gått elprogrammet på gymnasiet.
Weijian i sin tur hade lämnat hemlandet Kina och flyttat till Sverige. Nu har de Stockholms
Tekniska Institut (STI) gemensamt, där Anders läser till Kyl- och värmepumpstekniker och
Weijian till Energitekniker. Text: LeeMichaela Törnqvist
– Energiteknik har en tydlig
koppling till
frågor som rör
miljön, vilket är väldigt viktigt
för människors liv och framtid.
Utbildningens upplägg passar mig
Han fortsätter med att ta ett och jag är säker på att jag har valt
rätt. Kurserna är intressanta och
exempel från utbildningen:
lärarna har stor erfarenhet från
– Ett exempel vad vi gjort branschen. Jag tycker även att
nyligen var att åka iväg till praktiken är mycket bra, då får
en stor-marknad, till deras man omsätta teorierna i verklighet.
kylmaskinrum för att försöka
rita av och beskriva hela kyl-, Goda utsikter för arbete efter
frys- och värmeprocessen. Det avslutad utbildning
var lite knepigt att förstå vad Anders är positiv till jobballa rör och pumpar gjorde i möjligheterna som hans utbildning
början men med lite hjälp av sina ger, framförallt tack vare praktiken:
Tydligt fokus
Anders menar att det finns vänner kunde man så småningom
vissa
delsystem
och – Jag tror att det finns goda
många aspekter att väga in i förstå
valet av skola. För STI fick han sambandet. Slutligen kunde man möjligheter att få jobb. Annars hade
på en mässa förtroende för direkt. kritiskt granska förångnings- jag inte valt den här utbildningen.
temperaturer,
kondenseringar Förhoppningsvis kommer sista
– De var väldigt sakliga. Det och energiflöden. Det var till- LIA:n, praktikperioden, att leda
fredställande att se att man till ett arbete. Jag vill ha ett jobb
kunde sätta sig in i ett relativt med trevliga arbetskamrater att
komplicerat system.
ha kul med på jobbet, likväl som
tillfredställelsen av att veta att jag
Utbildning med miljöanknytning har gjort ett bra jobb när jag går
En annan av studenterna på STI är hem. Jag är övertygad om att den
Weijian, som pluggar Energiteknik. här utbildningen är ett steg i rätt
Weijian har tidigare erfarenheter riktning.
av ämnet från sitt hemland Kina,
och anser att hon kan kombinera Peter Andersson arbetar på
detta med sitt intresse för miljön. Sweco, ett internationellt teknikSom energitekniker övervakar och konsultföretag som har tagit emot
ansvarar man för energiprocesser för ett flertal praktikanter från STI.
att producera el och värme. Genom
att utnyttja den bästa tekniken – Arbetsuppgifterna under praktiken
har man inom professionen stort varierar, men målet är att alla
praktikanter skall få se vad arbetet
inflytande på miljön.
Stockholms Tekniska Institut är
erfarna utbildningsanordnare, och
startade redan år 1924. Sedan
dess har de bland annat utbildat
över 20 000 STI-ingenjörer, som
stolt kan bära den ring som STIIngenjörsexamen ger. Genom ett
långt och nära samarbete med
bransch- och näringsliv har
skolan utvecklat tolv KY- och
YH- utbildningar, där nu STIingenjören är tillbaka efter 20 års
frånvaro från utbildningssystemet.
Syftet är att ge de studerande den
kompetens som branschen söker.

absolut bästa med utbildningen är
att den har ett så tydligt fokus. Vi
som går här vet vart vi vill, och vi
hjälper varandra för att komma dit.

Foto: Erik Lundback
innebär. De flesta praktikanter
får prova på olika arbetsuppgifter
men tyngden ligger i att hjälpa till
med projektering (konstruera/rita
elinstallationer i CAD) av olika
byggnader.
Sweco har anställt ett antal
personer från STI som gjort
sin praktik där. Själv är Peter
mycket positiv till utbildningen:

utexamineras från STI har en bra
grund att stå på när de kommer
ut på arbetsmarknaden. Efter
utbildningen kan de välja ett flertal
olika inriktningar som elkonsult,
installationssamordnare, projekteller arbetsledare.

För mer information, besök www.
stockholmstekniskainstitut.se.

– Den utbildning som STI ger kombinerad med den yrkeserfarenhet
som krävs för att komma in på
utbildningen gör tillsammans
att man har stora möjligheter
att få jobb. Studenterna som

YH-utbildningarna som kommer att starta 23 augusti 2010 är:

Alla som efter tre års studier, c:a 20 000 personer, uppnådde
sitt mål att ta examen och få titeln STI-ingenjör fick möjlighet att
införskaffa STI-ringen. Denna dyrgrip var tillverkad i olika material
genom årens lopp men har bibehållit sin ursprungliga design.
Dagens ring, som fortfarande tillverkas mot beställning, är i rött
och vitt guld och pryds med den första STI logotypen från 1924.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

STI-Ingenjör Elinstallation i Stockholm (400Yh-poäng 80v)
STI-Ingenjör Elkraft i Stockholm (400Yh-poäng 80v)
STI-Ingenjör Fastighet i Stockholm (400Yh-poäng 80v)
STI-Ingenjör Järnvägsprojektör i Stockholm (400Yh-poäng 80v)
STI-Ingenjör Elinstallation i Norrtälje (400Yh-poäng 80v)
Teknisk förvaltare (fastighet) i Stockholm (300Yh-poäng 60v)
Teknisk förvaltare (fastighet) i Norrtälje (300Yh-poäng 60v)
Processtekniker i Hallstavik / Norrtälje (200Yh-poäng 40v)
Kyl- och värmepumptekniker, Hultsfred (200 Yh-poäng, 40v)

KY-utbildningarna som kommer att starta 23 augusti 2010 är:
• Projektledning, inom elinstallation/konstruktion, Stockholm 40 KY poäng, 40 v)
• Energitekniker, inom drift och underhåll i Stockholm (40 KY-poäng, 40 v)
• Kyl- och värmepumptekniker i Stockholm (40 KY-poäng, 40 v)
Läs mer på www.stockholmstekniskainstitut.se
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"Världens
roligaste
utbildning"
Joel Drevik 27 år, från Göteborg, Johan Forsberg 22 år, från
går första året på Svenska
Stockholm, går första året på
Reseproducentutbildningen.
Svenska Turism- och skidlärarutbildningen.

Therese Hammare 25 år,
från Stockholm läser andra
terminen på Svenska Hälso- och
turismutbildningen.

Varför valde du att läsa på SCoTT? Hur kändes det att flytta till Orsa?

Varför valde du att börja studera?

– Innan jag började på SCoTT
så pluggade jag till lärare på
Göteborgs
Universitet. Långa
universitetsstudier var inget för
mig så jag hoppade av. Jag lockades
mer av kortare utbildningar där
teori blandas med praktik – SCoTT
passade väldigt bra in i just den
mallen!

– Jag har under en länge tid
funderat på vad jag vill bli.
Under de senaste åren har jag
blivit allt mer intresserad av just
kombinationen hälsa och turism.
Därför blev jag så glad när jag
hittade den här utbildningen i
Orsa, då det verkligen är vad jag är
intresserad av och vill satsa på.

– Jag var nog lite rädd innan jag
flyttade att Orsa skulle vara litet.
När man bor en bit hemifrån så
tycker jag att det är jätteviktigt att
man verkligen trivs. Skolan lägger
mycket vikt och tid på att vi elever
ska lära känna varandra, och de
lyckas. Vi bor ihop på Campus,
pluggar ihop, tränar ihop, partar
tillsammans, vi har en väldigt bra
Vad är det bästa med din utbildning? gemenskap. Det märks inte minst
– Jag älskar att resa! Tidigare har om man åker ifrån Orsa några
jag rest runt i både Sydostasien dagar, man saknar det direkt.
och Australien. Att sitta ner och
planera resan är minst lika roligt Varför valde du SCoTTs utbildning?
som att vara på själva resan, tycker – Utbildningen gör det möjligt för
jag. Därför är ju min utbildning så mig att jobba med mitt största
perfekt för mig. Jag får verkligen intresse – skidåkning. Utbildningen
syssla med något som jag verkligen är dock inte enbart inriktad på
brinner för. I min utbildning ingår själva skidläraryrket utan riktar
kurser som behandlar alla de större sig även mot turism i stort, vilket
delarna av turismindustrin men kan vara bra om man vill jobba
tyngdpunkten ligger på paketering inom en annan genre på sommaren.
och produktutveckling.
Det är just valmöjligheterna som
var väldigt avgörande i mitt val
Skolan ligger i Orsa, hur kändes
av utbildning. Dessutom blandas
det att flytta dit?
teorin med en hel del praktik,
– Ska jag vara ärlig så var jag lite vilket passar en sådan som mig
skeptisk till en början till det här som inte vill spendera långa dagar
med att flytta. Som Göteborgare vid skolbänken. Det är en otroligt
är jag van vid stadspuls men idag inspirerande utbildning som jag
är jag glad att jag valde att plugga vet kommer hjälpa mig senare i
här i Orsa. Vi studenter ordnar arbetslivet.
fester, vi har ett rikt föreningsliv
och musik/kulturverksamhet på Och karriärmöjligheterna?
orten. Vi har ju dessutom Orsa – Jag skulle ju gärna jobba som
Grönklitts skidanläggning runt guide eller skidlärare i Kanada.
knuten. Den lilla skalan skapar en Skolan har bra kontakt med skidfamiljär stämning bland studenter skolor, företag och skolor världen
och sammanhållningen är stark!
över och att få mitt drömjobb efter
utbildningen känns absolut fullt
möjligt.
Vilket är drömjobbet som du

hoppas få när du är färdig med
din utbildning?

I Orsa hittar du Swedish College of Travel & Tourism – skolan
som erbjuder dig tre olika utbildningar inom Rese- och
turismindustrin. Joel, Johan och Therese har olika drömmar
om framtiden men ett starkt gemensamt intresse – att resa!
Alla tre har flyttat till Orsa för att ta del av gemenskapen,
kunskapen och framtidsmöjligheterna som SCoTT har att
erbjuda. Text: Alexandra Carlsson

– Utbildningen är relativt bred och
ger kompetens inom olika delar av
turismindustrin men med fokus på
paketering och produktutveckling,
vilket också är det jag skulle
vilja jobba med framöver. Helst
skulle jag vilja jobba på någon
mindre researrangör med mycket
egen produktion av resor till mer
ovanliga destinationer och med
upplevelser/äventyr i fokus.

KONTAKT i
ARBETSLIVET
DIREKT! WWW.YHSYD.SE

Antingen du redan har jobb eller ännu inte varit ute i arbetslivet ger
Yrkeshögskolan Syd möjligheter till KY/YH-utbildningar som ger en
gångbar yrkeskompetens. Studera till tekniker/ingenjör på heltid eller
deltid/ distans. Vi varvar teori och praktik vilket ger en snabb väg till
karriär inom Anläggning, Bygg, El, Automation, Design & Konstruktion,
Produktionsteknik och Produktionsutveckling. Kontakta oss!
Olofström: 0454-975 92, 975 28
Hässleholm: 0451-26 85 81, 26 86 01
kansli@yhsyd.se

Varför skulle du rekommendera
andra att flytta till Orsa och läsa
till skidlärare?
– Svaret är enkelt, här finns Swedish
College of Travel & Tourism med
Turism- och skidlärarutbildningen,
världens
roligaste
utbildning.
Det man lär sig är otroligt roligt,
gemenskapen som uppstår på
skolan och i klassen är fantastisk
och kopplingen med det man lär sig
till arbetslivet är enkel vilket gör
allt motiverande.

Vad är det ni läser i din utbildning?

– I min utbildning, Hälsoturism,
är de största bitarna massage och
spa. Förutom det läser vi bland
annat grupputveckling, affärsmannaskap,
alternativmedicin,
presentationsteknik, guidning och
ledarskap. Dessutom har vi under
utbildningen LIA (lärande i arbete)
på totalt 28 veckor.

Hur upplever du att det
fungerar med dina lärare och
klasskamrater?

– Lärarna är otroligt bra! En del
arbetar på skolan, men de flesta
kommer direkt från arbetslivet och
undervisar oss. Det betyder att vi
ständigt håller oss uppdaterade om
de senaste produkterna, metoderna
osv. Klassen är även den toppen. Vi
har en bra gemenskap och riktigt
kul tillsammans. Dessutom är
vi alla från olika delar i Sverige,
vilket är kul det med.

Skulle du rekommendera skolan
och utbildningen till andra?

– Absolut! Det här är en fantastisk
utbildning för alla som är
intresserade av hälsa och turism.
Tack vare kunniga lärare får man
lära sig mycket inom många olika
områden och man får värdefulla
kontakter i och med LIAperioderna. Det är för mig väldigt
viktigt att jag trivs där jag pluggar
och trivs, det gör man verkligen här
i Orsa. Gemenskapen är stark och
man lär känna många nya roliga
människor både i och utanför
skolan!
Läs mer om SCoTT
på www.orsa.se/scott.
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YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
”Kontakten man får med
företagen under utbildningen
är ovärderlig”
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Yrkeshögskoleutbildningar (YH) formas utifrån arbetslivets
krav på kompetens. Med andra ord är det behovet av kunskap
som bygger utbildningen, vilket ger studenten mycket
goda chanser till jobb efter examen. I centrala Stockholm,
i närheten av Vasastan, hittar du den nyrenoverade
tegelbyggnad där Nackademin Yrkeshögskola har sina
lokaler. Där hittar du även Robert Linde, 26 år, som pluggar
en YH-utbildning inom programutveckling.
Text: LeeMichaela Törnqvist
Nackademin har 18 utbildningar
inom
områdena
Anläggning/
Bygg, Business, IT-system och
Digitala medier. Robert Linde
hade drivit företag under några år
med program-, applikations- och
webbutveckling när han bestämde
sig för att studera vidare.
– Jag har kommit i kontakt med
flera olika programmeringsspråk
genom åren och det som passat mig
bäst är .NET. För att fördjupa mina
kunskaper bestämde jag mig för att
söka en utbildning med den inriktningen och hittade Nackademin.

Idag går Robert andra året på
programmet Programutveckling .NET
och känner att han hittat rätt.
– Kontakten man får med företagen
under utbildningen är ovärderlig.
Bland annat LIA-perioderna, när
man är ute på praktik, ger otroligt
mycket.
Praktiken pågår i 15 veckor, både
under första och andra året. Den
kommande praktikperioden ska
Robert arbeta på Nansen, som
inriktar sig på teknik- och tjänsteutveckling.

– Just den här praktiken kan
leda till en anställning efter skolan. Nansen jobbar mycket med
ett utvecklingsverktyg som heter
EPiServer och det är något jag kan
tänka mig att satsa på.
Roberts råd till dig som söker
kursen är att vara engagerad.

– Tänk på bananen, kastanjen och
ägget, vilka otroliga konstruktioner. De uppfyller allt en förpackning
behöver, funktion och en vacker
form.

– Det är en fördel att ha förkunskaper, men inget måste. Är
man inriktad på att plugga hårt
så har man alla möjligheter att
hänga med, även om du inte läst
programmering tidigare.

"..det kommer att
finnas ett stort behov
av webbutveckling
framöver."

En annan av utbildningarna på
Nackademin är Förpackningsutvecklare/-designer. En förpackning är för många vid första anblicken inte mycket mer än ett skal,
men i själva verket handlar det
om en komplex designprocess där
både det funktionella och estiska
är viktiga komponenter.

Förpackningsmaterial och formgivning
utvecklas
ständigt,
vilket innebär en stor utmaning
för dem som valt att arbeta inom
förpackingsbranschen. Den långa
praktikperioden är något som
Sigrid förespråkar:

– Naturen är verkligen fantastisk,
den ultimata förebilden för oss som
jobbar med förpackningsutveckling,

KVALIFICERAD YH-UTBILDNING

säger Sigrid Svedberg, Structural
Designer på SCA Packaging
Sweden. Hon fortsätter:

yrket. Det är ovärderligt när man
sen ska ut på arbetsmarknaden.
Genom praktik på ute på företag
tillsammans
med
lärarledda
lektionstimmar skapar Yrkeshögskolan en utbildning som förbereder sina studenter inför en
arbetsmarknad som väntar på
dem. Framtida arbete är något
som programutvecklingsstudenten
Robert ser mycket ljust på:
– Fler och fler applikationer läggs
idag ut på nätet så det kommer
att finnas ett stort behov av
webbutveckling framöver. Både
stora och små företag kommer att
vara tvungna att rikta in sig på
att anpassa sina applikationer för
nätet och det kommer givetvis att
generera arbetstillfällen.
Läs mer på www.nackademin.se.

– Då hinner man som praktikant
komma in i arbetets olika processer
i det dagliga arbetet, och man
knyter många kontakter inom

VILL DU SATSA PÅ EN UTBILDNING SOM LEDER TILL
BÅDE JOBB OCH PERSONLIG UTVECKLING?
Då ska du söka till Mälarakademin i Västerås!

VI TROR PÅ DIG
– OM DU
TROR PÅ OSS!

Vi har utvecklat och drivit KY- utbildningar i nära samarbete
med näringslivet i 12 år. Nu bygger vi vidare på vårt
framgångskoncept! Till hösten 2010 erbjuder vi sex olika
YH-utbildningar:
s
s
s
s
s
s

Elkraftteknik
Ledarskap för mötesindustrin (tidigare Affärsturism)
Logistik inom storskalig restauration
Produktionsutveckling
Redovisningsekonom
Socialt behandlingsarbete, KBT

SISTA ANSÖKNINGSDAG 5 MAJ 2010

Läs mer på vår hemsida www.malarakademin.se

MÄLARAKADEMIN
YH/KY Västerås
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STUDIER UTOMLANDS

Samla på
oförglömliga
upplevelser
Att studera utomlands är en dröm för många. Istället för
att fastna vid osäkra tankar runt vänner, boende och språk
borde fler ta chansen och göra sin dröm till verklighet. Tiden
utomlands är nämligen för de flesta ett härligt äventyr som
ger minnen för livet. Text: LeeMichaela Törnqvist

du inte på universitetet finns det
andra vägar att gå bl. a via en rad
olika utlandsförmedlare. Dessa
hjälper till under hela processen
med allt från studievägledning och
kontakt med skolan till ansökan
Oavsett hur länge du väljer att mm. Du kan även åka som ”free
vara borta kommer det att ge dig mover”, vilket innebär att du
en utbildning ur ett perspektiv sköter all kontakt med skolan, och
som du inte skulle fått om du läste ansökningen helt själv.
den hemma i Sverige. Till detta
ger utlandsstudierna även dig en
fantastisk chans att se världen
och uppleva nya kulturer.
Det finns idag stora möjligheter att
åka iväg och plugga. Antingen kan
du åka på en kortare språkkurs,
gå en termin på universitetet eller
läsa en hel utbildning.

Skräddarsy din utbildning
Det är viktigt att du tänker
igenom en del frågor inför dina
utlandsstudier. Ju mer genomtänkt
din tid utomlands är, desto mer
kommer du att få ut av den.

		

”Ta tillvara på tiden och
samla på oförglömliga
upplevelser”
Fem tips för dig som funderar

Hösten 2005 åkte Anna Hedlund
iväg till franska Lyon för att
plugga ekonomi via hennes
Det första att bestämma är vilket universitets utbytesprogram. Där
land du vill åka till, vad du vill bodde hon hos en fransk familj
plugga och hur länge du vill vara och läste alla kurser på franska.
borta. Universitet och högskolor Till en början var hon osäker på
har ofta utbytesprogram av vad hon hade gett sig in på, men
varierande längd, som du som idag är hon övertygad om att
studerande kan söka. Pluggar valet hon gjorde var rätt. Här

kommer hennes bästa tips till 5. Var studiesmart. Plugga när
dig som funderar på att plugga du måste, håll huvudet kallt
på tentorna och se till att klara
utomlands:
kurserna. När du inte pluggar, se
1. Läs din kurser på det språk som till att ha så roligt som möjligt.
talas i landet du ska till. Svårt?
Absolut. Men väldigt meriterande Köp tågbiljetter och åk runt,
Var inte osäker, det kommer att gå tappa bort dig, lär känna dina
kurskamrater, gå på museum
strålande med rätt inställning.
2. Bo inneboende med roomies eller
inneboende hos en värdfamilj där
det pratas landets språk. Be dina
roomies och nya vänner korrigera
dig och tala om att du vill utveckla
språket.
3. Köp en klockradio så att du kan
vakna och somna till radioprogram
och nyheter på det språk du vill
utvecklas inom.
4. Tro inte att du håller på att bli
galen när du tänker på tre olika
språk och blandar dem hej vilt.
Då är det bara att rensa huvudet
med att gå ut att springa, träffa
kompisar eller helt enkelt att gilla
läget, det går över.

och dansa hela nätterna. Möjligheterna är oändliga så ta tillvara
på tiden och samla på oförglömliga
upplevelser!

Låter det intressant? Besök www.
plugga-utomlands.se och www.
sprakresa.se för mer information
om utbildningar utomlands.
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STUDIER UTOMLANDS
Studera med ett globalt
perspektiv i Europas
största stad
Att läsa en utbildning i ett annat land
innebär inte bara att du efter avslutad
kurs kommer att komma hem med en
hög nya kunskaper. Upplevelsen av
ett nytt land och en annan kultur är
även med i bagaget. Efter gymnasiet
packade Nicklas Sloberg, 24 år, sin
resväska och lämnade sitt liv hemma
i Göteborg. En ny vardag väntade i
hjärtat av Europas största och mest
besökta stad, London.
Text: LeeMichaela Törnqvist
– Efter att ha avslutat gymnasiet
fick jag chansen att komma till
London för en praktikplats. Jag
blev kär i staden på en gång. Jag
hittade en hel del likheter med
min egen hemstad och jag gillade
kulturen.
Nicklas pluggar till en Bachelor i
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"Programmet ger en
gedigen bakgrund
inom internationell
affärsverksamhet"

International Business på London alla olika affärsområden och
School of Business & Finance. ger en gedigen bakgrund inom
Skolan är belägen centralt, mitt internationell affärsverksamhet.
i Londons finans-, affärs- och
kulturdistrikt, vilket bidrar til en En internationell studiemiljö
mycket stimulerande miljö.
förbereder dig inför en global

arbetsplats

– Jag är mycket nöjd med pro- En Bachelor i International
grammet, då det låter oss utforska Business BIB är ett viktigt avstamp
för en karriär i International
Business. Genom att plugga
tillsammans med studenter från
väldigt varierande bakgrunder, ges
man en möjlighet att utveckla en
attityd och dynamik som ofta är till
ens fördel om man vill lyckas inom
dagens globala arbetsplatser.

begränsningar. Man ska helt
enkelt ha få sina vyer vidgade och
lära sig att tänka kreativt i ett
internationellt sammanhang.
Nicklas fortsätter med att berätta
om lärarna på London School of
Business & Finance:

internationellt erkänd examen,
och är ett av Storbritanniens
ledande universitet inom Business
& Finance. Nicklas skulle inte
tveka på att rekommendera folk
att söka till hans skola.

– Jag har talat med en vän som
studerar i Storbritannien på ett
– De är otroligt bra lärare, mycket annat universitet och jämfört
professionella och kunniga på sina båda skolorna. Han sa att det i
områden. De uppmuntrar eleverna vissa klasser är ca 350 studenter
till fri diskussion och är samtidigt samtidigt i föreläsningssalen! Jag
intresserade av att hjälpa dig att skulle definitivt rekommendera
nå en djup ämnesinsikt.
London School of Business &
Finance. Bachelor i International
Business är ett väldigt bra program
”Hjälper eleverna att nå
som hjälper eleverna att nå sin
sin fulla potential”
Under 3 års studier får studenterna, London med sin spännande fulla potential.
ur ett globalt perspektiv, en inblick historia och sin belägenhet utmed
i interna och externa verksamheter Themsen, anses även vara ett av Mer info på www.lsbf.org.uk.
hos
multinationella
företag. världens främsta finanscentrum.
Efter avslutad BIB är tanken att Skolans campus länkar till ett
studenterna ska kunna förstå stort utbud av internationella
och tillämpa ett tankesätt som affärskontakter
och
karriärrör sig förbi eventuella kulturella möjligheter. Utbildningen ger en
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STUDIER UTOMLANDS

Private Higher Education
Regent’s College London is the largest college of private Higher
Education in the UK, and offers both British and American BA degrees
“I have been very impressed with
the teaching. The small class sizes
and the interaction with fellow
students, teachers and guest
speakers means that rather than
memorising book after book, I have
developed and tested myself. I feel
well prepared for the professional
working environment.”
Heidi Lind Jensen, Denmark

The UK’s oldest private business school
• Business Foundation
• BA (Hons) International Business
• BA (Hons) International Events Management
Both BA (Hons) degrees incorporate language study,
study abroad and work experience

A dynamic school with an action-centred focus
• Business Management Foundation
• BA (Hons) Global Management, with specialisations
in Business, Design, Finance, Marketing and Sustainability
• BA (Hons) Leisure Management, with specialisations in
Entertainment, Sports and Tourism*

American liberal arts education in the centre of London
• Wide range of BA degrees with majors in Business,
Film Studies, International Relations, Media
Communications, Political Science and Psychology

Innovative media and production programmes
• Acting Foundation Course
• BA (Hons) Acting & Global Theatre*
• BA (Hons) Creative Industries*

Places available for September 2010 entry - apply today!

• BA (Hons) Screenwriting & Producing

Good scholarships available - contact us for details

Beautiful central London campus - Internationally diverse - Small class sizes - Study abroad
Evening foreign language classes - Work experience opportunities - Career Coaching

Contact any school on:
* Subject to validation

Tel: +44(0)20 7487 7505
Fax: +44(0)20 7487 7425

Email: exrel@regents.ac.uk
Web: www.regents.ac.uk

Regent’s College
Inner Circle, Regent’s Park
London NW1 4NS, UK
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FOLKHÖGSKOLA

Text: LeeMichaela Törnqvist

dock på eftergymnasial nivå och
då ställs samma förkunskapskrav
som för högskolans kurser, det vill
säga, grundläggande behörighet
för högskolestudier. Några kurser
har
ibland
även
samarbete
med högskolor och universitet
vilket innebär att högskolan/
universitetet tillgodoräknar vissa
delar av folkhögskolekursen som
högskolepoäng.

"Folkhögskolan vänder
sig till vuxna studerande
från 18 år och uppåt"

bor tillsammans och samtidigt ger
det dig en jättebra chans att bo
på ett ställe som du kanske aldrig
skulle bo på annars.

Avgiftsfri undervisning

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot
får de studerande ofta betala för
kursavgift, studiematerial, lunch,
resor med mera. Om man väljer att
bo på internat betalar man också
för övrig kost och logi. Kostnaderna
varierar mellan skolorna beroende
på rumsstandard och antal mål- Vilken utbildning gick du?
tider men ett riktvärde brukar – Jag gick en journalistlinje.
vara cirka 4000 kronor i månaden.

Från och med höstterminen det
år du fyller 20 år kan du söka
studiemedel för att studera på folkhögskola. För de eftergymnasiala
Skillnaden på folkhögskola och
Att bo ihop skapar gemenskap
utbildningarna
universitet
Nästan alla folkhögskolor har yrkesinriktade
Folkhögskolan vänder sig till internat vilket innebär att kurs- finns ingen nedre åldersgräns för
vuxna studerande från 18 år och deltagarna kan bo på skolan. ansökan om studiemedel.
uppåt. Studier på folkhögskola Internatet är en viktig del i
ger inte några akademiska hög- folkhögskolans studiemiljö. Det Mer information om folkhögskoleskolepoäng. På många av folk- skapar en nära gemenskap med utbildningar finns på www.folkhögskolornas kurser studerar man de andra studerande eftersom man hogskola.se.

Gymnasiekurser på
folkhögskola
Hej! Jag är en 24-årig tjej som vill börja
plugga. Jag skulle behöva plugga några
gymnasiekurser för att sen komma in på
högskolan. Jag har hört att det finns nåt som
kallas för allmän kurs på folkhögskolor. Vad
är det?
Mvh. Camilla
Svar: Att läsa allmän kurs på folkhögskola är
ett bra alternativ om du sedan vill söka till
högskola. På en folkhögskola tänker man
först och främst på vad du som studerande
behöver, vilka kunskaper du har och vad du
har varit med om i livet.
Allmänna kurser är för dig som saknar fullständig gymnasie- eller grundskoleutbildning. Kurserna är ett alternativ till komvux och
det finns en mängd olika allmänna ämnen,
profiler och inriktningar att välja mellan,
som skrivande, u-land, konst, mat/hälsa
etc.
Allmänna kurser ger inga betyg men kan
utfärda intyg om grundläggande behörighet
för högskolestudier. Folkhögskolan kan
också ge intyg om särskilda behörigheter
(utöver de sex kärnämnena).

?

Utbildningsfrågor

Varför valde du folkhögskola?
– Jag valde det eftersom det var
en mycket praktisk linje, där man
fick lära sig multijournalistikens
olika grunder på bara ett år. Vi
fick kurser i hur man skriver
olika artiklar, redigering och foto.
Dessutom kändes folkhögskola
som en uppvärmning inför högre
studier, samt som ett år att
fundera på vad man egentligen vill
jobba med i framtiden.

Hur är det att studera på folkhögskola?

– Det är helt annorlunda mot att
studera på högskola. Vi gick hela
dagar med olika lektioner, precis
som på gymnasiet. Vi fick också
hemuppgifter. Det som jag upplevde
som mest speciellt med min tid på
folkhögskola var att bo på internat.
Diskutera folkhögskoleutbildning med Jag bodde på skolan, åt på skolan
tusentals andra nuvarande och blivande och pluggade på skolan. På så vis
studenter i Sveriges största forum för blev vi en skolklass på helt annat
utbildning; folk-hogskola.se/forum. Eller sätt än vid högskoleutbildningar.

Har du en fråga om folkhögskoleutbildningar? Maila din fråga till info@
studentum.se. Tidigare frågor och svar finns
på folk-hogskola.se/faq.

Utbildningsforum

Leo, 20 år

Variationen bland folkhögskolans
deltagare bildar en gruppdynamik
som inte uppstår inom någon annan
skolform, och den avslappnade
stämningen bidrar till ökad
motivation och inlärning. Skolorna
är inte bundna till några centralt
styrda kursplaner, utan bestämmer
självständigt över sin profil och
vilka kurser de ska erbjuda.

Det finns en plats där du är viktigast. 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. Folkhögskolan är en
utbildningsplattform som är skapad utifrån våra olikheter.

Ida, 22 år

Det finns 150 folkhögskolor i
Sverige. 107 av dessa är knutna
till olika folkrörelser, ideella
organisationer,
stiftelser
eller
föreningar. De resterande 43 drivs
av landsting och regioner. Inom
folkhögskolan finns en kompetent
lärarkår som vägleder dig i
lekfullhet, allvar och diskussion.

Det finns en
utbildning som
passar alla

Vilken utbildning går du?

– Jag går den klassiska Stråklinjen.

Varför valde du folkhögskola?

– Det är en bra förberedelse inför
studier på musikhögskolan och
så är det också en möjlighet att
utvecklas som människa.

Hur är det att studera på
folkhögskola?

– Det är väldigt bra eftersom man
kan anpassa sina studier efter sin
egen ambition och förmåga. Det
handlar om att ta eget ansvar för
sina studier. Det blir helt enkelt
vad man gör det till. Jag har oftast
bara 1-2 lektioner om dagen, så då
får man fylla ut dagen med mycket
övning istället.

Vad är det bästa med att vara
student?

– Att man får spendera så pass
mycket tid på det man verkligen
tycker om.

Har du några tips till andra som

funderar på att söka?
ställ dina frågor direkt till skolorna i våra
– Men framförallt kommer jag – När du hittat det du vill göra,
skolforum.
minnas mitt år på folkhögskolan
som ett otroligt lärorikt år då
det hände mycket. Vi provade på
Var med i kampen om att bli Månadens att jobba på lokaltidning, hade
Studentbloggare! Du som bäst inspirerar praktik och åkte till Moskva på
andra till att plugga vidare, vinner två bio- reportageresa.

Studentbloggar

biljetter. Vinnare utses varje månad. Registrera din blogg på folk-hogskola.se/blog.

Skolrecensioner

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!

Har du några tips till andra som
funderar på att söka?
– Ett tips till de som funderar på
att söka utbildning är att fundera
riktigt länge innan, på vad man
vill bli. Om man inte vet det men
ändå vill plugga kan det vara en
idé att börja med en enstaka kurs
för att prova på och komma in i
studentlivet.

sök!

Vill du upptäcka världen?
Flera folkhögskolor erbjuder utbildningar där hela eller delar
av kursen tillbringas utomlands.
Du kan t.ex. plugga spanska
i Sverige och åka iväg på en
studieresa till Colombia, gå
en hel utbildning i Frankrike,
praktisera i Barcelona, arbeta på
ett barnhem, rädda utrotningshotade djur eller hjälpa till med
återuppbyggnader av byar.
Läs mer på folk-hogskola.se.
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VUXENUTBILDNING/KOMVUX

Det är aldrig
för sent att
börja studera
Vuxenutbildningen/komvux erbjuder dig de kurser du
behöver för att ta dig närmare ditt framtida yrke. Samtidigt
ges du frihet att själv bestämma hur du vill lägga upp dina
studier. Att ta steget vidare behöver inte vara svårt.
Text: LeeMichaela Törnqvist

För alla utbildningar på högskolenivå krävs det att du har
grundläggande behörighet för
högskolestudier. Det vanligaste
att få detta är genom studier på
gymnasiet men du kan även få det
genom att studera på komvux. På
komvux avgör du själv om vill läsa
på heltid eller deltid, dagtid eller
kvällstid, eller på distans. Och du
bestämmer själv vilka ämnen du
ska läsa, och hur du ska kombinera
dem.

betyg från gymnasiet. Målet var läste i en klass och vi hade samma
lärare i de flesta ämnena som var
att komma in på universitetet
grymt bra och pedagogiska.

Hur kommer det sig att du valde
att läsa på komvux?

– Det var inte så mycket val för min
del eftersom jag hade för avsikt att
söka till universitet senare. Under
gymnasiet var jag grymt skoltrött
och lyckades köra flera av ämnena
i botten så min enda chans att bli
nåt här i livet stavades komvux
där jag tillbringade ett läsår under
2003-04.

Om du vill kan du läsa bara en eller
ett par enstaka kurser. I många
kommuner finns även kortare
yrkesutbildningar på komvux, s.k.
påbyggnadsutbildningar. Vilka utbildningar som erbjuds varierar
från kommun till kommun.
Exempelvis finns utbildningar till
barnskötare, elinstallatör, trafiklärare och ambulanssjukvårdare. Hur var det att plugga på komvux?
Som studerande på komvux är du – Det var faktiskt riktigt bra och
även berättigas till studiemedel jag fick ett nydanande intresse
från CSN.
för studier i allmänhet vilket i sig
var en bra mental språngbräda till
Fredrik Andersson, 28 år, sökte sig själva universitetet senare. Det var
till komvux för att läsa upp sina jag och en handfull jämnåriga som

"Jag fick ett nydanande
intresse för studier i
allmänhet"

Det funkade för mig i alla fall.

jobbar samtidigt och inte har 100%
tid till att studierna.

Maria Lundström hade inte godkänt
i Matematik B på gymnasiet. Och Tycker du att denna utbildnings– Jag läste upp mina betyg i för att få ett fullständigt slutbetyg typ låter intressant? Besök www.
matematik B, C, D och E, fysik A så var hon tvungen till det.
komvuxutbildningar.se. Där hittar
och B, teknologi B och C, kemi A,
du all tänkbar information om
biologi A samt programmering – För min del kände jag att jag Vuxenutbildning/komvux eller vänd
i C++ under detta läsår, fick VG var tvungen att börja kursen på dig till vuxenutbildningen i din
i samtliga kurser och lyckades komvux så snart som möjligt efter hemkommun.
därmed med min största studie- gymnasiet, för att ha någon chans
Tips!
bedrift någonsin. God kamratskap alls att komma ihåg något av det
hjälpte såklart till men det mesta man lärde sig där.
får nog tillskrivas läraren och min
• Du bör ha ett klart och
insikt om att det var sista tåget – Än så länge har jag inte behövt
tydligt mål för att uppnå
använda det, då jag inte har fortsatt
för min del.
bästa möjliga resultat med
att studera efter gymnasiet, men
dina studier.
någon dag är det möjligt att jag vill
Har du några tips till andra som
det.
funderar på att plugga något på
• Välj inte för många kurser

komvux?

– Läser man på komvux gör man det
sannolikt för att läsa upp sina betyg
inför högre utbildningar så har man
kommit så långt är man antagligen
redan taggad inför att börja plugga
igen, men jag skulle nog säga att
långsiktig målmedvetenhet är den
bästa drivkraften. Se komvux som
en portal helt enkelt, en portal du
måste ta dig igenom annars jävlar.

Har du några tips till andra som
funderar på att plugga något på
komvux?
– Som jag nämde tidigare även att
inte vänta för länge efter skolan
innan man börjar läsa upp sina
betyg då man väldigt lätt glömmer
bort det man lärt sig i skolan. Och
sen att kanske inte ta för många
ämnen samtidigt om man t.ex.

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.

&ILOSOÙ P

Du har drömmarna.
Vi har verktygen.
Vi erbjuder utbildningar av hög kvalitet – både fristående kurser
och yrkesutbildningar med praktik.
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!

Läs mer på www.infokomp.se

d c fS \ c b P W Z R \ W \ U
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VUXENUTBILDNING/KOMVUX
”Jag vet vad jag
vill göra och hur
jag ska göra för
att komma dit”

Låt inte ett ofullständigt slutbetyg från gymnasiet hindra
dig på vägen mot drömyrket. Vuxenutbildning/komvux
är ett jättebra alternativ för dig som vill plugga vidare.
Utbildningen på komvux motsvarar den du får i grundskolan
och på gymnasiet, men med ett mer självständigt upplägg
där du som studerande planerar dina studier.
Text: LeeMichaela Törnqvist
Friheten att själv kunna lägga
upp sina studier, bestämma hur
många kurser du vill läsa och i
vilken takt, gör att de smidigt går
att kombinera med både familjeliv
och arbete.
Mathias Kågell, 26 år, hoppade av
gymnasiet andra året. En rädsla för
matteboken fick honom att skjuta
undan studierna, för att istället
jobba inom kriminalvården. Idag
läser han in gymnasiebetygen på
distans via NTI-skolan, och matten
är han klar med för länge sen.
Rädslan är borta, och motivationen
är hög. Nu är det juridikstudier

en 100-poängskurs på heltid fem
veckor lång. Just nu läser han lite
mer än heltid, men ser ändå inga
problem i att kombinera studierna
med familjen.

– Kurserna är väldigt beroende
av att man själv är motiverad och
fokuserad, och är nog inte till för
de allra yngsta. Jag vill ju kunna
kombinera familjeliv med arbete
som siktet är inställt mot.
och studier på ett smidigt sätt.
Som jag pluggar nu kan jag låta
– Det har varit extremt nyttigt för min familj styra studierna och inte
mig att jobba alla dessa år innan tvärtom. Sedan ville jag att det
jag började med gymnasiet igen. skulle gå fort!
Nu vet jag vad jag vill och hur jag
ska göra för att komma dit. Jag Arbetsuppgifter via en portal
har en helt annan grundkunskap på nätet
i mig.
Mathias har målat ett skrivbord
gult, som han har nere i källaren
hemma i Malmö. Där sitter han
Flexibla studier
Valet av utbildning var väldigt när han loggar in på den portal
enkelt. Mathias pratade med en där han får upp allt han ska göra
studie- och yrkesvägledare om under veckan. I Svenska C, som är
vilka kurser han behövde läsa, en av de kurser han läser just nu,
och hon rekommenderade honom kan detta innebära bokrecensioner
även distansstudier. På komvux är och analyser mm. På portalen finns

Utbilda dig för framtiden

även mail och telefonnummer till Bara för att det är på distans är det
lärare, som man hela tiden har inte någon ”glidarutbildning”.
kontakt med under utbildningens
Man ska göra de uppgifter man får
gång.
och de kan absolut upptäcka fusk.
– Något som är viktigt är att
läraren är lyhörd. Läraren måste Studierna på NTI-skolan är ett
även ha en hög pedagogisk viktigt delmål i en längre plan.
kompetens, eftersom man inte kan Även om han bara vet exakt vad
visa eleven något i verkligheten, som händer till den 29 augusti i år
utan får försöka förklara allt via så är drömmen att komma in på
juristlinjen.
telefon och mail.

" Jag vill jobba som
åklagare, domare eller
liknande. Min dröm är att
komma in på juristlinjen."

– Horisonten ligger ju sex, sju år
bort. Jag vill jobba som åklagare,
domare eller liknande. Min dröm
är att komma in på juristlinjen.
Innan dess kommer jag antingen
att läsa fristående kurser eller
jobba.

Rekommendera andra att söka till För mer information, besök www.
distansutbildningen på NTI-skolan nti.se/vux/ eller skicka ett SMS
skulle Mathias absolut göra, men med ntivux till 72120.
han tycker samtidigt att man ska
vara på det klara med en sak:
– Det krävs mycket av en själv.

- 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
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YRKESUTBILDNINGAR

Yrkesutbildningar är en utbildningstyp som leder till en
yrkestitel inom ett specifikt
område.
Under
utbildningen
varvas teoretiska och praktiska
moment, där den praktiska delen
är dominerande. Flertalet av
utbildningarna använder sig även
av någon form av praktik, vilket
ger de studerande en chans att
praktiskt omsätta sina kunskaper,
samt knyta viktiga kontakter med
arbetslivet.

Undersök vilken slags examen
utbildningen ger
Det finns flera saker som du som
blivande student bör undersöka
innan du börjar på en utbildning
för att säkra att den håller en viss
kvalitet. Ges utbildningen av en
institution som går under statlig
tillsyn så måste undervisningen
hålla en viss kvalitet för att
få finnas med i utbudet. Om
utbildningen däremot ges av en
privat anordnare, förening eller
ett företag så bör du undersöka om
den är godkänd av yrkesområdets
branschorganisation och huruvida

Möjligheterna är
många med
yrkesutbildning
Är du intresserad av en utbildning som ger dig spetskompetens och yrkestitel inom det du tycker är roligt? Det
finns en hel uppsjö yrkesutbildningar inom en rad olika
områden, allt ifrån bartender, projektledare till murare. Med
andra ord finns det något för de flesta.
Text: LeeMichaela Törnqvist

?

utbildningen ger ett nationellt min kreativa sida vilket var
eller
internationellt
godkänt perfekt för mig. Min utbildning var
diplom eller examen.
upplagd så att man var i skolan
med väldigt intensiva dagar tre
dagar varannan vecka, sedan
Priserna varierar
Att läsa en yrkesutbildning kan hade jag massa hemarbete. Detta
vara allt från kostnadsfritt till att gjorde att jag kunde planera mina
kosta flera hundratusen kronor. dagar väldigt fritt med plugg och
Vad utbildningen kostar beror på extraarbete, det passade mig
utmärkt, berättar Monia.
vem som är anordnare.

"Att jag var färdig att
börja jobba direkt efter
utbildningen var också
otroligt skönt"

– Att jag var färdig att börja jobba
direkt efter utbildningen var också
otroligt skönt. De flesta nagelterapeuter är egna företagare och
med ett diplom från en godkänd
terapeut utbildning var det bara
att sätta igång och jobba.

– Det bästa med att vara student
är att man är otroligt fri och träffar
Monia Fonsström, 31 år, hade alltid en massa nya människor hela
varit nyfiken på ett arbete som tiden samtidigt som man får lära
nagelterapeut. En yrkesutbildning sig saker man brinner för.
blev hennes väg dit.
Låter det intressant? Vill du veta
– Jag valde min yrkesutbildning mer om yrkesutbildningarna och
till nagelterapeut för att det hitta en yrkesutbildning som
är något som jag alltid varit passar dig? Då ska du gå in på
intresserad av. Jag fick ta fram www.yrkesutbildningar.se.

Utbildningsfrågor

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

Utbildningforum

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.

Studentbloggar

Var med i kampen om att bli Månadens
Studentbloggare! Du som bäst inspirerar andra
till att plugga vidare, vinner två biobiljetter.
Vinnare utses varje månad. Registrera din blogg
på yrkesutbildningar.se/blog.

Skolrecensioner

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!

Kvalificerad
fastighetsmäklarassistent
Branschens egen utbildning
Av branschen. Om branschen. För branschen.
Mäklarsamfundets kvalificerade fastighetsmäklarassistentutbildning är
ensam i sitt slag i Sverige. Det är inte bara den enda utbildning där du blir
kvalificerad att utföra de flesta arbetsuppgifterna i en mäklartjänst – det
är också den enda assistentutbildning som utvecklas och hålls av oss som
själva jobbar inom branschen.
Studierna sker deltid på distans, med undantag för fyra internat,
och innehåller:
t +VSJEJLoGBTUJHIFUTSÊUU DJWJMSÊUU GBNJMKFSÊUU
t &LPOPNJoCFTLBUUOJOH FLPOPNJ CPTUBETSÊUUFS
t #ZHHOBETUFLOJLGBTUJHIFUTWÊSEFSJOHNFEBSFBCFSÊLOJOH
t 'BTUJHIFUTGÚSNFEMJOHoGÚSNFEMJOH MBHTUJGUOJOH FUJL
t -ÊSBSMFEEBMFLUJPOFSJNÊLMBSTZTUFNFO$BQJUFYPDI7JUFD
'ÚSNFSJOGPSNBUJPOPNVUCJMEOJOHFO TFXXXNBLMBSTBNGVOEFUTF
utbildning eller ring 08-555 00 900.

”Jag har varken tidigare
eller senare upplevt
att man lyckas samla
så många engagerade
experter som på
Mäklarsamfundets
assistentutbildning.
Lärarna vet hur
branschen fungerar,
är uppdaterade och
använde hela tiden
praktiska exempel för att
illustrera de teoretiska
bitarna.”
Charlotta Wagell,
fastighetsmäklare
- f d mäklarassistent
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YRKESUTBILDNINGAR
Det blev en
dörröppnare för
karriären!
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Fredrik Sjöberg, 35 år, började med aerobics av en
slump. Nu ses han som en förebild för många inom
träningsbranschen. Genom en utbildning hos SAFE till
licensierad Gruppträningsinstruktör öppnades många dörrar
och karriären tog fart. Det som innan varit mer av en hobby
utvecklades till en yrkesroll med målet att få människor att
må bra. Text: LeeMichaela Törnqvist
Hur kom det sig att du började
med aerobics?
– Egentligen började jag med
aerobics av en slump. Jag tränade
judo när jag var yngre och ville
inte tävla längre utan började
istället undervisa i fyspassen
på judoklubben. Med anledning
av det blev jag skickad på en
gympaledarutbildning och kom på
så sätt i kontakt med aerobics. Jag
kände direkt att det var för mig!
Det gav energi och kraft på ett sätt
som jag inte stött på inom någon
idrott tidigare. Det ena ledde till
det andra och efter studenten
började jag jobba som instruktör.

"Som Gruppträningsinstruktör är du både
artist och ledare"
– Eftersom jag inte hade så mycket
erfarenhet blev det en rätt skakig
start men redan efter 3 månader
var klasserna fulla och efter ca 1
år blev jag Aerobicsmanager på
träningscentret. Efter ytterligare
ett tag kände jag att jag ville

utvecklas vidare och 1997 blev
jag även SAFE licensierad Gruppträningsinstruktör!

Vad utmärker en duktig Gruppträningsinstruktör och vad
kan man göra för att bli en
framgånsrik instruktör?
– Som Gruppträningsinstruktör är
du både artist och ledare, att inse
detta är en av grundstenarna, på
samma gång är det i sig något av
en motsägelse. Du skall älska att
stå i centrum samtidigt som du
inte får låta artisten ta överhand
eftersom det är gruppen som är i
fokus. De som lyckas förvalta detta
väl är oftast de som lyckas bäst och
blir framgångsrika instruktörer.
– Något annat som skiljer toppen
från de övriga är träning. De som
är duktigast på sitt yrke tränar
hårt och övar väldigt mycket. Så
ett av mina absolut bästa råd till
nya instruktörer som vill lyckas är
att träna, träna, träna. Man måste
vara beredd på att jobba hårt
samtidigt som det gäller att ha en
ödmjuk inställning för att få nya
spännande uppdrag. Allt är inte
en dans på rosor trots att man som
instruktör gör det man älskar att

göra, man måste fortfarande jobba
hårt.

självklart jättekul förutsatt att det
verkligen är det du vill göra, som
med allt egentligen. Det är ett yrke
som både ger och tar mycket energi
Hur skulle du beskriva yrket
men framförallt är det mycket
Gruppträningsinstruktör idag?
– Idag är det ett riktigt jobb, glädje eftersom du bidrar till att
det var det inte när jag började andra människor både har kul och
som instruktör. Branschen har mår bra!
utvecklats enormt mycket även
om det fortfarande är en ganska Vad är du mest stolt över med din
omogen bransch. Idag är det mer karriär?
karriärinriktat. Du kan vara – Att jag har gjort det jag tycker
föräldraledig, du har sjuklön, är enormt kul och roligt! Jag har
pension osv. Yrket som sådant är lyssnat mycket på mitt hjärta och

varit sann mot mig själv. När något
inte har känts bra har jag ändrat
på det. Det har lett mig fram till
den person jag är idag och gett
mig de yrkesmässiga utmaningar
jag har fått förmånen att få jobba
med!
Mer information finns på www.
safe-education.se.
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