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Väx med Hermods!
Hermods Yrkeshögskola har
ett brett och modernt utbud
av yrkesnära utbildningar
med lärare från branschen.
Utbilda dig till Företagssäljare
i Stockholm, Västerås eller
Östersund, Byggproduktionsledare i Stockholm eller Spelutvecklare i Malmö.
Läs mer om Hermods på
sidan 22.

Uppfyll dina
drömmar!
Hos InfoKomp hittar du verktygen för att uppfylla dina
drömmar. InfoKomp erbjuder
ett stort utbud av utbildningar
och kurser på webben eller i
klassrum i ett 60-tal av Sveriges
kommuner. De hjälper dig att nå
dina mål.
Läs mer på sidan 28.

Utbildning och
erfarenhet i samma
paket
På Ky- och Yh-utbildningar tar
man fasta på samarbete mellan
skola och näringsliv. Utbildningarna uppstår ur ett behov
som finns på arbetsmarknaden
och de innehåller ofta mycket
praktiska moment.

Foto: Erik Lundback

Rätt utbildning
formar din framtid
Läs, inspireras och forma din egen framtid med rätt utbildning för dig. StudentumGuiden är
en heltäckande tidning med reportage, intervjuer, information och inspiration till fortsatta
studier. Du kan bland annat läsa en intervju med Jens, Petra och Mathias som studerar på
Campus Värnamo. Läs vad de har att säga om sina utbildningar på sidan 15.

Läs mer på sidan 7.

Din väg ut i världen!
Vill du upptäcka världen och
samtidigt få en bra utbildning?
Andrea Sundström tog chansen
och studerade i Sydney –
idag bor hon på Manhattan
i New York och arbetar som
copywriter.
Läs om hur hon tog steget ut i
världen på sidan 16.
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UNIVERSITET & HÖGSKOLA

- det finns ungefär 40 statliga universitet och högskolor i Sverige
- man kan läsa antingen en hel utbildning (program) eller fristående kurser.
- 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
- hitta högskoleutbildningar på www.hogskoleguiden.se

KY- OCH YH-UTBILDNING

- Yh-myndigheten ansvarar för eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan
- utbildningarna syftar till att leda till jobb direkt efter examen
- avgiftsfria och studiemedelsberättigande
- ansökan skickas till respektive skola, observera att start- och ansökningsdatum varierar
- hitta Ky- och Yh-utbildningar på www.kyutbildningar.se och www.yrkeshogskola.net

SID 4
SID 7

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 utlandsstudieeller språkreseförmedlare
- vissa språkkurser längre än tre veckor inom Europa är studiemedelsberättigande. Om språket inte pratas i Europa får du
studiemedel för språkstudier även utanför Europa
- 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
- hitta folkhögskoleutbildning på www.folk-hogskola.se

SID 19

VUXENUTBILDNING

- du måste vara över 20 år för att kunna komplettera kurser du saknar från grundskolan eller gymnasiet på Komvux
- avgiftsfria och studiemedelsberättigande
- vill du veta mer om vuxenutbildning ska du vända dig till din egen kommun
- hitta vuxenutbildning på www.komvuxutbildningar.se

SID 21

YRKESUTBILDNING

- många yrkesutbildningar drivs av privata utbildningsföretag som ordnar kurser och utbildningar inom många områden
- 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 24

LEDARE

Hur vill du forma din framtid?

Oavsett om du går sista året på gymnasiet eller om du har arbetat några år och vill omskola dig
så är möjligheterna oändliga. Du har möjligheten att påverka din framtid och ditt liv. Genom en
utbildning kan du hjälpa dig själv att just påverka din egen framtid och ditt liv. Rätt utbildning
formar din framtid är just lite av temat i denna tidning.
Detta är den åttonde upplagan av StudentumGuiden du håller i dina händer och den riktar sig
till dig som funderar på att börja studera. Vid varje sektion hittar du information
om alla de olika utbildningstyper som finns, samt intressanta reportage där
nuvarande och tidigare studenter berättar om sina utbildningsval.

Teamet bakom
StudentumGuiden
Våren 2011

Vi som ger ut StudentumGuiden heter Studentum och vi vill hjälpa dig att hitta
rätt val för dig, så att du kan forma din framtid. På Studentum.se har vi samlat
information om över 6 500 eftergymnasiala utbildningar i Sverige och utomlands.
Du hittar även studentforum, skolrecensioner, studentbloggar, yrkes- och
utbildningstest och mycket mer. Allt för att hjälpa dig i ditt utbildningsval. Med
hjälp av StudentumGuiden hoppas vi kunna inspirera dig till fortsatta studier!

Gustav Kullander
Skribent

Gustav Kullander
Site Manager Studentum.se

Helene Svanberg
Grafiskt ansvarig

Bilyan Mladenov
Account Manager/
Projektledare

Camilla Lindblad
Skribent
Foto: Simon Gustafsson

Avsändare: Studentum AB
Postadress: Box 7165, 10388 Stockholm
Besöksadress: Hovslagargatan 3, 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, fotograf-eriklundback.com
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”Våga gå på
magkänslan”
Allt började med en idé under deras studietid. De tre entreprenörerna vågade
sedan satsa på sin idé. De skapade en hållbar affärsplan och satte tydliga mål.
Idag, tio år senare, driver de fortfarande sitt företag och blev 2010 nominerade
till Entrepreneur of the Year.
– Min utbildningsbakgrund har varit väldigt viktig för min nuvarande karriär,
berättar Fredrik Söderlindh – VD för Studentum.
Text: Gustav Kullander

– Man kan inte veta om en
idé är bra eller inte förrän
man har testat den. Därför
är jag en förespråkare av
att man ska våga gå på
magkänslan och testa.
– Sedan är en hållbar
affärsmodell extremt viktig,
det finns tusentals med bra
Året
var
2001
då tydlig vision; att skapa idéer men betydligt färre
barndomsvännerna
och världens bästa söktjänst för som går att kapitalisera på.
entreprenörerna
Fredrik utbildning på nätet. Nu har Det är först när man skapar
Söderlindh, Magnus Obel det gått tio år sedan dess intäkter som man vet ifall
och Marcus Boström startade och företaget har växt och idén håller, säger han.
företaget Studentum i Fred- bytt lokaler flera gånger.
När Fredrik, Magnus och
riks vardagsrum. Viljan att
starta eget företag hade Under starten pluggade Marcus startade Studentum
alltid funnits hos Fredrik Fredrik parallellt företags- var drivkraften att få skapa
tillsammans
och han skaffade sig de ekonomi A, vilket gjorde att någonting
utbildningar han tyckte sig han kunde få återkoppling från grunden. De ville att
i det verkliga företagslivet. Studentum en dag skulle
behöva.
Något han tyckte var mycket vara det självklara valet
– Jag studerade företags- givande och lärorikt då han när blivande studenter letar
ekonomi och statistik på verkligen fick omsätta teori efter utbildning.
Stockholms
universitet till praktik – en suverän
under tre år och är kombination.
licensierad finansiell rådgivare genom Swedsec, – Att starta företag och
extra
samtidigt
licensierad SAX trader jobba
(aktiemäklare), och har som man pluggar är
en mängd olika vidare- något jag verkligen kan
utbildningar inom ledar- rekommendera. Jag kunde
skap,
försäljning
och då investera i form av min
säljledning,
berättar tid och leva på studielånet,
säger han.
Fredrik.

Min utbildningsbakgrund har
varit väldigt
viktig för min
nuvarande
karriär.
Jobba och plugga samtidigt
När
de
startade
sin
verksamhet hade de en

– Min utbildningsbakgrund
har varit väldigt viktig för
min nuvarande karriär.
En
längre
ekonomisk
utbildning i bagaget gav
mig en trygghet och därmed
självförtroende som egen
företagare.

Våga satsa på din idé
Att bli entreprenör är något
många drömmer om och
ofta handlar det om att få
en idé och våga testa den.

Man kan inte
veta om en
idé är bra
eller inte
förrän man
har testat
den.

till Entrepreneur of the
Year som arrangeras av
Ernest & Young. Men vägen
dit var ingen dans på rosor.
Det tog ett tag innan de
kunde plocka ut någon lön.
Eller ens ha råd att betala
räkningar.

Vi fick sälja
ved för
att ha råd
att betala
lokalhyran.
– När vi bedrev vår
verksamhet
från
en
källarlokal på Gärdet fick vi
sälja ved för att ha råd att
betala lokalhyran, berättar
Fredrik.

– Om fem år ser jag att vi
är ett globalt företag som
hjälper alla i hela världen
att hitta sin utbildning.
Vi är världsledande på
marknadsföring
av
utbildning online. Detta gör
vi med marknadens bästa
och stoltaste medarbetare,
säger Fredrik som betonar
det viktiga med att hitta
rätt kompanjoner när man
startar upp något.
– Om man som jag väljer
att starta sitt företag
tillsammans med andra är
det viktigt att man väljer
några som kompletterar
varandra.
– Man måste också vara
förberedd på att man kanske
kommer få spendera väldigt
mycket tid tillsammans med
dessa personer, avslutar
Fredrik med ett leende.

Idag
ser
situationen
annorlunda ut och Fredrik
satsar ännu högre.

Fredriks tips till de som vill bli entreprenörer:
• Skaffa en bra utbildning
• Våga ta steget

– Att få bygga, skapa
och påverka är starka
drivkrafter
tillsammans
med att bli framgångsrik.
Att vara framgångsrik kan
man sedan mäta på flera
olika sätt och är väldigt
individuellt, säger Fredrik.

• Ta hjälp av så många som möjligt, våga fråga

Hårt arbete och vedförsäljning

• Ha en affärsmodell och en bra plan för intäkterna

Deras företag har gått
starkt framåt och under
2010 blev de nominerade

• Var väldigt noga med rekryteringen
• Ha tydliga målsättningar
• Fokus på försäljning och kundnyttan – leverera
resultat

• Fokus på kärnverksamheten
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Djupgående kunskap och högt i tak

Tentaångest, studentfester och ohälsosamt många
koppar kaffe i all ära. Det riktigt häftiga med
universitets- och högskolestudier är chansen till
kvalificerad och grundlig kunskap om sådant du är
riktigt intresserad av. Text: Camilla Lindblad
Att plugga på universitet
eller högskola är som att
befinna sig i en egen liten
värld med ett ständigt
flöde av den senaste
vetenskapen,
djupaste
kunskapen och de vildaste
studentfesterna. Förutom
ämnesspecifik
kunskap
lär du dig analysera,
diskutera och argumentera
och utifrån det föra logiska
resonemang. Något som ofta
är en förutsättning för att få
ett kvalificerat jobb.

En del utbildningar har
föreläsningar hela dagarna,
medan andra bara några
dagar
i
veckan.
Det
sistnämnda
förutsätter
en hel del självstudier och
disciplin för att inte halka
efter.

Behörighet att studera

Den
som
vill
plugga
på
högskola
eller
universitet
måste
ha
grundläggande behörighet
för högskolestudier. Vissa
utbildningar kräver även
särskild behörighet. Hur
Program eller kurser
Man kan studera yrkes- svårt det är att komma
inriktade program som in på olika utbildningar
leder
till
en
speciell beror ofta på hur populära
yrkesexamen, exempelvis de är. Som tur är så finns
tandläkare,
journalist väldigt många utbildningar
eller psykolog. Eller så som distansstudier idag,
pluggar man ett program vilket gör det möjligt för
inom
tvärvetenskapliga fler att studera det de vill.
ämnen, som Statsvetenskap Då studerar man hemifrån
eller
Medieoch och lektionerna sker via
kommunikationsvetenskap. internet och ibland med
Det går också att pussla sammankomster på skolan.
ihop sin utbildning helt
själv med fristående kurser Yrkesexamen eller generell
på allt från några veckor examen
till en termin. Hur själva Inom
högskoleoch
studieupplägget
ser
ut universitetsutbildningar
från kurs till kurs varierar. finns två typer av examen,

utbildning se

alla vet exakt vad de vill
bli när de börjar studera
så att välja ett ämne som
Yrkesexamen – grundar sig ligger inom ens intressesfär
på viss yrkesinriktning och kan vara en bra början.
kräver att du studerat ett Sedan kan man alltid byta
yrkesprogram, exempelvis riktning, eller bygga på.
sjuksköterskeexamen. Kan
ibland uppfylla kriterierna En undersökning genomförd
2011 av Studentum visar att
för generell examen.
yrkesexamen eller generell
examen.

Generell examen – delas upp
i grundnivå och avancerad
nivå med kategorierna
högskoleexamen
och
kandidatexamen respektive
magisterexamen
och
masterexamen.

Hur väljer man utbildning?
Det
finns
en
otalig
mängd universitets- och
högskolestudier och det kan
vara svårt att välja vilken
man ska gå. Långt ifrån

Miljö

Excel

HITTA KOMPETENSUTVECKLING

Söktjänst med över
4500 utbildningar
Kompetensutveckling för
dig i arbetslivet!

Coaching

Under: Var social, nätverka och engagera
dig! Erfarenhet och kontakter ger dig större
konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
Efter: Får du inte ditt drömjobb direkt så ta det lugnt.
Du har utvecklat ett kritiskt förhållningssätt som
är användbart inom många yrkesområden. Överväg
praktikplats för att få erfarenhet.

Kundbemötande

Ekonomistyrning

Grafisk formgivning

Logistik

Flash

Word

Upphandling

Etik
El

Ny som chef
Retorik

Nätverk

Office

Juridik

Pedagogik
Acrobat

UGL

Affärsmannaskap
Ledarskap

IT

Bokföring

Kommunikation

Finansiering
Bygg
VVS Personal
Internationell handel
Ekonomi
Logistik
MBA EntreprenörskapIT-säkerhet Affärsmannaskap InDesign Coaching

Produktionsledning
Windows

Kostnadsfri utbildningsrådgivning:
08-509 106 64 eller info@utbildning.se

Före: Du måste inte veta exakt vad du vill bli idag.
Testa en termin och ett ämne som intresserar dig.
Väl på plats blir allt mer översiktligt.

Förhandlingsteknik Office
Projektledning Retorik

Kommunikation
www.utbildning.se

StudentumGuiden tipsar

NLP Teambuilding

Arbetsmiljö

utöver intresse så värderar
studenter följande aspekter
vid val av utbildning:
1. Lön
2. Karriärmöjligheter
3. Möjlighet till jobb utomlands
4. Forskningsmöjligheter
Läs mer på www.
hogskoleguiden.se

Photoshop

Upphandling
Powerpoint

Industri

Språk

Ekonomi

Operativsystem

Finansiering

Powerpoint Outlook

Livsmedel

Konflikthantering
Systemutveckling

Hälsa

Skriva

Powerpoint

Redovisning

Foto

Webbutveckling
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”Ta chansen att
åka utomlands
under din
utbildning!”
Umeå School of Education gör en satsning för att få fler lärarstudenter att göra
delar av sin utbildning utomlands. En av de som tog chansen är Sofia Sandell
som går Lärarprogrammet mot grundskolans tidigare år. Hon åkte iväg och
gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en skola i Nya Zeeland.
Text: Gustav Kullander
På lärarutbildningen vid
Umeå Universitet, Umeå
School of Education, arbetar
Anders Råberg och Ingela
Jonasson som studie- och
yrkesvägledare. Ingela har
ansvar för de studenter som
vill göra sin VFU utomlands.
Anders hjälper till att
informera och stödja alla de
lärarstudenter som vill göra
en del av sin utbildning
utomlands genom att läsa
kurser som sedan kan ingå
i deras lärarexamen.

annorlunda erfarenhet att
få ta del av ett helt annat
skolsystem. Det är bra att
kunna jämföra det svenska
skolsystemet mot ett annat.
På så sätt blir det lättare
att upptäcka dess svagheter
och styrkor och se vad man
skulle kunna göra på annat
sätt, säger Sofia.
– Jag åkte till en skola i Nya
Zeeland och det var otroligt
lärorikt att få se deras
system inifrån.

Intresset
för
lärarutbildningen väcktes hos
Sofia efter att hon hade
vikarierat på en förskola.
Hon tycker att lärare är
ett viktigt yrke och hon
har aldrig ångrat sitt
val. Hon hade tanken om
lärarutbildningen redan tio
år tidigare och påbörjade
den vid ett annat universitet
i Mellansverige. Men efter
Sofia åkte till Nya Zeeland
Sofia Sandell, 29 år gammal, en termin hoppade hon av.
läser Lärarprogrammet mot
grundskolans tidigare år, – Det var för tidigt för mig
samt bildämnet för de senare att börja studera då, jag hade
åren vid universitetet. Sofia precis gått ut gymnasiet. Jag
spenderade många år på var alldeles för rastlös och
resande fot för att upptäcka det var andra utmaningar
världen innan hon bestämde jag ville ha i mitt liv just
sig för att studera. Så när då. Jag minns den tiden
chansen kom att göra VFU som en stor förvirring, både
bland studenterna i klassen
utomlands tog hon den.
och bland lärarna. Men den
– Umeå Universitet hade ett största förvirringen var
avtal med några skolor och nog den som pågick i mitt
det var en intressant och huvud, säger Sofia.
– Vi vill stimulera till ett
utökat utbyte där vi också
tar emot studenter från
andra världsdelar. Inom
lärarprogrammet
har
särskilt Australien och
Nya Zeeland varit aktuella
resmål, men även England,
Kanada
och
USA
är
populärt, säger Anders.

Men när hon började i
Umeå så var det rätt för
henne och hon håller just
nu på att skriva det sista
på hennes examensarbete
för grundskollärarexamen.
Därefter har hon ett års
studier kvar för att bli
behörig bildlärare.

"Jag åkte till
en skola i Nya
Zeeland och
det var otroligt
lärorikt att få se
deras system
inifrån"
– Så om ett år när jag är
klar med båda vill jag
hitta en bra skola med
engagerade och motiverade
pedagoger där jag kan bli
en del av ett team. Om det
blir som bildlärare eller som
grundlärare i lågstadiet vet
jag inte riktigt just nu. Men
jag kommer hur som helst
ha stor nytta och glädje av
båda inriktningarna i yrket,
säger Sofia.

Bidrag för utlandsstudier
Anders
rekommenderar
fler att göra som Sofia och
åka utomlands under sina
lärarstudier.
På
Umeå
universitets hemsida finns
information om vad som
krävs och hur man ska

gå tillväga för att göra en ”Ta chansen att göra detta”
utlandsförlagd del av sin Att man får chansen att
utbildning.
åka utomlands och studera
är det som Sofia tycker är
–
Det
handlar
om det absolut bästa med att
vanliga frågor som vi studera vid Umeå School of
rekommenderar att student- Education.
erna tar del av, exempelvis
vilka länder vi har skrivit – Kolla upp vilka möjligavtal med, ekonomiska heter som finns i alla
frågor och annat om kurser och praktikperioder
försäkringar och praktiska som du har. Möjligheterna
saker, berättar Anders.
är många, men det är du
själv som måste ta för dig
– Sedan blir ju nästa lite och kolla upp innan.
steg att skrida till verket Jag valde exempelvis att
och börja planera för läsa en distanskurs under
en
utlandsförlagd
del. mina valbara kurser. Det
Kontakter med mottagande gjorde det möjligt för mig
universitet och ort och land att åka till Italien och ta
måste tas, kontakter finns del av konsten och kulturen
oftast knutna i förväg då samtidigt som jag studerade
andra studenter varit iväg konsthistoria, säger Sofia.
och så vidare.
– Ta chansen att åka utomHan har också märkt att lands om du kan. Det är
fler och fler lärarstudenter inte många som har det
gör precis som Sofia och ser lika bra som vi i Sverige när
möjligheten att resa iväg det gäller utbildning och
utomlands inom ramen för frihet att välja, och att det
de avtal som skolan har.
dessutom är gratis. Vi får ju
till och med pengar för att
– Det är lärorikt att göra studera.
detta i många avseenden.
Språket tränas upp, oftast Anders håller med.
engelskan men det kan
vara spanska och andra –
Ta
chansen
under
språk givetvis, kulturella utbildningen
att
göra
möten och gällande just detta. Du kommer inte
skolområdet så är det att ångra dig. De flesta
värdefullt att se hur man studenter lämnar goda
bedriver skola i andra vitsord efter genomförd
länder och vilka metoder resa och har samlat på sig
man använder sig av, säger många erfarenheter som är
Anders.
värdefulla i sin kommande
lärargärning, avslutar han.
– Att Umeå School of
Education sedan ger bidrag
till det hela underlättar för
de som åker iväg. De flesta Läs mer på
söker även stipendier i olika w w w . u s e .
former för att stärka upp umu.se.
kassan innan resan.
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”Väder är något som
alla kan relatera till”
Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet kallas för Geocentrum
och här finns ett stort utbildningsutbud. En av de inriktningar man kan välja
att studera vid Geocentrum är meteorologi, något som Johan, Lovisa, Olof
och Sofia gjort. Nu är de alla klara med sin magisterexamen och arbetar som
doktorander och meteorologer. Text: Gustav Kullander

gå en ingenjörsutbildning
med stora klasser var
aldrig
intressant.
Jag
gillar mycket mer de små
naturvetarprogrammen där
utbildningen blir personlig,
berättar han.

– Jag tycker att meteorologi
är
spännande.
Väder
är något som alla kan
relatera till. Jag tycker att
utbildningen har en bra mix
mellan abstrakt och konkret
innehåll, säger Johan.

– Min plan var redan från
början att jag skulle bli
meteorolog. Nu håller jag på
med doktorandstudier inom
vind- och turbulensstruktur
över skog, säger Johan
Arnqvist, 25 år gammal.

Lovisa Andersson, 26 år
gammal från Arvika, blev
intresserad av meteorologi
av hennes före detta
gymnasielärare i fysik.

Efter att man doktorerat
kan man välja att fortsätta
forska eller börja jobba
någonstans. Johan har
ännu inte bestämt sig hur
han ska göra.

Johan
kommer
från
Hammarö utanför Karlstad och läste först fysikprogrammet innan han
började på Geocentrum vid
Uppsala universitet för att
studera till meteorolog.

– Eftersom mina föräldrar
och syskon tidigare hade
pluggat i Uppsala och
bara hade gott att säga om
staden och universitetet
och då det dessutom fanns
en
meteorologutbildning
där blev valet lätt, säger
Lovisa.

När man ska läsa meteorologi läser man först det
naturvetenskapliga
programmet för fysik. Sedan
kan man välja inriktning
mot just meteorologi.

– Jag ville läsa någonting
med mycket fysik och
matematik,
men
samtidigt jobba med något
miljöinriktat. Meteorologi
passade perfekt in på det. Att

Detta
gör jag!

Jenny Wrangborg, 26 år.
Poet och kallskänka

– Meteorolog är ett ganska
smalt yrke, men jag skulle
vilja påstå att branschen
är i relativ balans mellan
utbildning
och
arbetskraftsbehov.
Vindkraften
har på senare år börjat
intressera sig mer och mer
för meteorologer, berättar
Johan.

För att läsa till meteorolog
bör man vara intresserad
av fysik och matematik Olof Öhlund, 29 år gammal
då det är centrala delar i från Sundsvall, doktorerar
även han.
utbildningen.

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har utbildat mig till
kallskänka samt gått en
termin på en skrivarlinje.
Har du haft nytta av din utbildning
i ditt nuvarande arbete?
Kallskänkutbildningen har
varit väldigt användbar,
mest
praktikperioderna
och kurser som exempelvis
hygien. Mest har jag dock
lärt mig efterhand i köken
jag jobbat i.

flygmeteorolog
och
gör
prognoser till flygplatserna
samt briefar piloter. Andra
dagen jobbar man med
landtrafiken och skriver
prognoser för halka. Tredje
dagen jobbar man med radio
Den största arbetsgivaren och ska ge prognoser i elva
för meteorologer är SMHI olika P4-distrikt, berättar
och de tar kontinuerligt in Sofia.
nya medarbetare.
Ingen av de fyra har ångrat
–
Nästan
alla
mina sina studier i Uppsala och de
klasskamrater fick arbete kan varmt rekommendera
inom ett halvår efter meteorologutbildningen
vid Uppsala universitet
examen, säger Olof.
till andra intresserade av
Just på SMHI i Sundsvall meteorologi.
arbetar Lovisa och hennes
förra klasskamrat Sofia – Jag har trivts jättebra
Söderholm, 28 år gammal, både i Uppsala och på
som från början kommer Geocentrum där jag hade
från Engsö – mellan väldigt trevliga kursare,
avslutar Lovisa.
Enköping och Västerås.
–
Meteorologin
kändes
intressant och jag upplevde
den som praktisk till
skillnad från många andra
grenar inom fysiken, säger
han.

– Det är ett väldigt Läs mer på
omväxlande arbete eftersom www.geo.uu.se.
vi har så pass olika kunder.
Ena dagen sitter man som

ningen har varit mycket
nyttig. Skriv- och intervjuteknik är väl det viktigaste.

Vad är roligast med ditt jobb?
I köket är det att jobba med
spännande människor och
att se vikten av samarbete.
Skrivandet tycker jag är en
fin kontrast till köket.

Har du något tips till andra som
vill arbeta med samma sak?
Utbildning ger en bra grund
och högre lön. Men lyssna
inte på de som säger att
du inte kommer att lyckas,
inte ens om det är du själv
som säger det. Brinner du
tillräckligt mycket för något
Skrivarutbildningen lärde så kommer du att bli bra på
mig att se på mina texter det!
utifrån andra perspektiv,
vilket hjälpte mig när jag
skrev min bok.

Jessica Skarpsvärd, 31 år.
Chefredaktör vid en tidning
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har läst Medie- och
Kommunikationsvetenskap
samt
en
journalistutbildning.
Har du haft nytta av din utbildning
i ditt nuvarande arbete?
Absolut, journalistutbild-

Vad är roligast med ditt jobb?
Det varierar från dag till
dag. Ibland är det att skriva,
ibland är det att intervjua
människor och ibland är
det administrativa runt
tidningen roligast.
Har du något tips till andra som
vill arbeta med samma sak?
Sök jobb på mindre
tidningsförlag. Där är
konkurrensen inte lika
stor, men du får fortfarande
samma möjligheter och
erfarenheter som på större
tidningar.

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

7

KY- OCH YH-UTBILDNING

Plugg och praktik i ett
Hur många arbetsgivare letar efter nybakade studenter utan någon som helst
erfarenhet? Inte så många. Det tar Sveriges Yh- och Ky-utbildningar fasta på och
samarbetar därför till stor del med näringslivet. Och det leder till jobb. Hela sju
av tio studenter har jobb innan studierna är avslutade.
Text: Camilla Lindblad
Så kallade Yh- och Kyutbildningar, yrkeshögskolerespektive
kvalificerade
yrkeshögskoleutbildningar,
skiljer sig från övriga
utbildningsformer genom
att de uppstår ur arbetsmarknadens behov. På de
flesta av utbildningarna
är en väsentlig del, cirka
en
fjärdedel,
arbetsplatsrelaterat
lärande,
lärande i arbete (LIA).
– Den nära kopplingen till
arbetslivet är positiv såväl
för de studerande som
för arbetsgivarna. Hela
fyra av tio hade fått jobb
där de fullgjorde sin så
kallade LIA, berättar Pia
Enochsson, generaldirektör
vid Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Mer praktik och struktur

manhängande och man är
Ingrid Finnson är 27 år och på skolan mellan klockan
studerar till Internationell nio till fyra. På universitetet
Key
Account
Manager hade vi föreläsningar lite
genom en Ky-utbildning här och där och resten
i
Stockholm.
Tidigare självstudier.
studerade hon journalistik
på universitet men säger Samarbete med högskolor
att det var svårt att få jobb och universitet
efteråt. Hon började sin Många av Yh- och Kynuvarande utbildning för att utbildningarna samarbetar
den kändes mer förankrad i också med högskolor och
näringslivet.
universitet, som den Ingrid
går till exempel.
– Det känns som ett
bättre val. Dessutom kan – Jag kommer läsa en
jag kombinera min förra termin på ett universitet
utbildning, som var mer som skolan samarbetar
teoretisk, med den nya med. Det ger utbildningen
praktiska kunskapen jag en akademisk bit, lite
får från Ky-utbildningen, mer djupgående teoretisk
säger Ingrid.
kunskap, säger Ingrid.

Förutom att Ingrid upplever
lektionerna som roligare så
– Sju av tio har jobb innan innehåller de också mer
de pluggat färdigt. Det visar gruppövningar och praktiskt
att kontakten med arbets- arbete. Dessutom känns de
livet under utbildningstiden mer strukturerade.
har stor betydelse för att få
jobb, säger Pia.
– Dagarna är mer sam-

Lärande i arbete (LIA)
Ingrid ska göra sin första
praktik, eller LIA, under
elva veckor på ett förlag
i Stockholm, något som
hon ser mycket fram emot.
Den andra praktiken på 23
veckor hålls senare under

Foto: Sara Abdollahi
utbildningen och då väljer – De bli värdefulla kontakter
de flesta ett helt annat för framtiden när man söker
företag att vara på för att få jobb, avslutar hon.
så mycket erfarenhet som
möjligt.
Läs
mer
på
www.
yrkeshogskola.net och www.
Ingrid säger att det är smart kyutbildningar.se.
att kontakta många företag
med praktikförfrågan.

Vad är Yh och Ky?
Yh – Yrkeshögskoleutbildning: Eftergymnasial
yrkesutbildning som bygger på mycket praktiskt
lärande och uppstår ur arbetsmarknadens behov.
Går under statlig tillsyn genom Myndigheten för
Yrkeshögskolan.
Ky – Kvalificerad yrkesutbildning: Eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning. Ky-utbildningar kommer successivt
att ersättas av Yh-utbildningar.
Skillnad mot universitetstudier: Ky- och Yh-utbildningar är
oftast inte forskningsanknutna samt innehåller mer
praktik.
Behörighet: Oftast grundläggande högskolebehörighet och
ibland särskild behörighet.
Kurslängd: Varierande, men oftast 1-3 år.
Kostnad: Kostnadsfria, men utgifter för litteratur och
annat kan tillkomma.
Studiemedel: Man får ta studielån via CSN.

7µMKEJUUGSBNUJETKPCC
Collegeingenjör, Medicinsk fotterapeut, Hudterapeut eller Eventkoordinator på
Landskrona Yrkeshögskola - moderna utbildningar som riktar sig mot ett arbetsliv
i framtiden. Skolans personal och deras utbildare har hög kompetens och på skolan
finns en hög grad av studerandeinflytande, trivsel och trygghet. Vi lägger stor
vikt vid studerandeaktivt lärande. Föreläsningar förekommer men lika ofta sker
undervisningen i projektform, genom grupparbeten eller problembaserat lärande.

,BOTLFIJUUBSEVEJOVUCJMEOJOHIPTPTT
Sista ansökningsdag 15 april, Collegeingenjör 31 maj!

Landskrona Yrkeshögskola 0418 – 473060

www.landskrona.se/yrkeshogskola
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”Man gör nytta för sin
egen framtid ”
Inom vatten- och miljöteknik finns många möjligheter till karriärutveckling.
Yrkeshögskolan i Hallsberg har sedan starten 2003 examinerat drygt 250
studenter som nu har spännande arbeten inom sektorn vatten och avlopp i
Sveriges kommuner och inom industrins miljöområde.
Text: Gustav Kullander

sin egen framtid och för
kommande
generationer.
Utbildningen till Biogas- Jag tror att vi kommer att
tekniker ger efter ett vara starkt efterfrågade på
år
den
studerande arbetsmarknaden eftersom
kompetens
för
arbets- den här kvalificeringen inte
uppgifter som drifttekniker, finns sedan tidigare, säger
p r o d u k t i o n s t e k n i k e r Reine.
eller
servicetekniker
för
biogasanläggningar.
Efter ytterligare ett års
studier har den studerande
kompetens för befattningar
med ansvar för produktion,
drift och underhåll av biogasanläggningar samt som
projektledare vid ny- eller
ombyggnation.
och avloppsledningsnät.

lärande i arbete, där man
slussas ut i verkligheten
och får påtagligt arbeta
med det man studerar.
Jag hamnade i Töreboda
under mina perioder. Efter
examen fick jag ett vikariat
drifttekniker
på
När jag sedan började söka som
mig vidare så hade jag vatten- och avloppsverket
en sex, sju olika jobb att i den kommunen och
välja mellan. Jag valde ett efter en tid fick jag fast
konsultföretag och det har jobb som driftstekniker i
Inom området vatten- och
jag inte ångrat. Här har jag Skövde. Därefter flyttade
miljöteknik finns det många
utvecklats inom branschen jag till Mariestad och
utredningsingenjör
möjligheter till karriärvatten och avlopp och jag blev
på Tekniska enheten. Nu
utveckling beroende på eget
trivs enormt bra!
idag är jag avfallschef i
intresse och fallenhet.
Mariestads och Gullspångs
Annika Kjellkvist:
kommuner sedan nästan
Under
hösten
2009
Två tidigare studenter berättar – Jag slutade som team- två år tillbaka.
startade
utbildningarna Reine Gunnarsson går nu
Rörnätstekniker och Bio- den andra terminen av Mikael Waltner:
ledare på Posten 2004
gastekniker vid skolan. utbildningen Biogasteknik.
och
gick
utbildningen För mer information: www.
Rörnätsteknik
medför Han känner att han valt – Jag hittade en annons om Vatten- och miljöteknik. skyframtidsutbildning.com.
yrkeskompetens att arbeta helt rätt och anser att det Yh-utbildningen i Vatten- Yrkeshögskoleutbildningar
såväl praktiskt som admi- är en framtidsutbildning.
och miljöteknik i Hallsberg är ju så fiffigt uppbyggt att
nistrativt med anläggning,
av en slump och sökte man i tre perioder under
drift och underhåll av vatten- – Man gör nytta både för direkt. Därefter har allt gått kurstiden har ett så kallat
Efter genomförd utbildning
hos
Yrkeshögskolan
i
Hallsberg är studenten
kvalificerad för jobb som
utredare,
projektledare,
arbetsledare,
projektör,
rörnätstekniker,
drifttekniker,
driftingenjör
och processingenjör – i
befattningar med ansvar för
drift, ekonomi och personal.

som på räls. LIA-perioderna
gjorde jag på Stockholm
Vatten och fick efter examen
jobb på Hammarby Sjöstads
avloppsanläggning, där jag
skötte driften.

”Jag tror att
vi kommer att
vara starkt
efterfrågade
på arbetsmarknaden.”

Bli eftertraktad!
I höst erbjuder Teknikhögskolan tre utbildningar som var och en gör dig så
eftertraktad på arbetsmarknaden att vi nästan vågar lova att du har ett arbete vid utbildningens slut!
I våra senaste klasser har faktiskt över 95% gått ut i arbete direkt efter examen, många har fått anställning redan under pågående utbildning.

Maskinkonstruktör/CAD-designer

Yrkeshögskoleutbildning 550 Yh-poäng

3D-konstruktör inr. processindustrin

Kvalificerad yrkesutbildning 100 Ky-poäng

Certifierad systemutvecklare

Kvalificerad yrkesutbildning 80 Ky-poäng
Göt eb org | S t ockhol m

www.teknikhogskolan.se
Tel: 0774-100 500
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Veronica fick
jobb innan hon
tog examen
På den första praktiken fick Veronica Cadei, 36 år
gammal, betalt och sedan jobb – redan innan hon
var klar med sina tvååriga studier i Västerås.
– Utbildningen serverade ett smörgåsbord med
kontakter inom näringslivet, det var bara att plocka
åt sig, säger hon. Text: Gustav Kullander

Veronica Cadei är en
före detta förskollärare
som bestämde sig för att
starta en ny karriär. Då
hon såg en annons om Yhutbildningen
Ledarskap
för mötesindustrin hos
Mälarakademin i Västerås
bestämde hon sig för att
söka.
Idag arbetar hon på ett
hotell som receptionschef
och hennes karriär har bara
börjat.
– Om jag ska jämföra
med
min
tidigare
universitetsutbildning
så var det verkligen en
stor skillnad. Den här
utbildningen är verkligen
inriktad och formad efter
vad företagen i branschen
letar efter för typ av
kompetens, säger Veronica.

Jag tror inte att
det kommer
att bli särskilt
svårt att hitta
jobb för framtida
studenter som
går utbildningen.

marknadsföring,
kommunikation och företagsekonomi – vilket enligt
Veronica skapar en bra
grund för framtida ledare
inom mötesindustrin.

att jag ville komma närmre
hemmet i Västerås. Mitt
förra jobb låg i Stockholm,
säger Veronica.

Utbildningen lägger även
mycket fokus på den
studerandes
personliga
utveckling. I tidigare yrken
har hon alltid arbetat med
människor,
något
hon
anser är en fördel i hennes
nuvarande yrke.

Hon trivs mycket bra på
sitt nuvarande jobb och har
även anställt en av hennes
tidigare klasskamrater.

Direkt då hon började
utbildningen
såg
hon
framtidsmöjligheterna och
hon blev bara ännu mer
inspirerad av alla lärare
och gästföreläsare.
– Jag är otroligt målinriktad
och jag hade min plan klar
redan från början, säger
Veronica.
Hennes första lärande i
arbete (LIA) gjorde hon på
ett företag i Stockholm och
efter några veckor där ville
de betala henne för att hon
gjorde ett så pass bra jobb.
– Så jag fick betalt under
min LIA! Sedan fick jag
även en anställning där,
ett halvår innan jag tog
examen, säger Veronica.

– Men jag arbetade bara
där i någon månad efter att
Den
tvååriga
Yh- jag tog examen. Sedan fick
utbildningen har fokus på jag mitt nuvarande arbete.
ledarskap,
säljkunskap, Anledningen till det var för

”Jag är otroligt målinriktad”

Veronicas karriär har bara
börjat

– Jag märker ju själv när
jag anställer personal att
jag vill ha den kompetens
man får av utbildningen jag
gick, säger hon.

Under utbildningen Ledarskap för mötesindustrin har
studenterna inte så många
traditionella
salstentor
utan mer skriftliga inlämningsuppgifter
och
gruppuppgifter där fokus
ligger på kommunikation
och presentationsteknik.

Alla föreläsare
och människor
jag träffade
under de
här åren var
fantastiska och
har lärt mig
massor.

Och karriären för henne
själv har bara börjat. Om
fem år tror hon att hon är
kvar på samma hotell men
att hon kanske har lite
andra arbetsuppgifter, mer Höll kontakt med föreläsare
inriktat mot sälj.
Vad Veronica tyckte var
bäst med utbildningen går
– Det är bara du själv som inte att ta miste på.
sätter gränser. Det låter som
en klyscha men så är det. – Praktiken är helt klart
Jag känner många som har det bästa! Har man inte
gått utbildningen som idag så mycket erfarenhet från
är egna företagare eller som branschen så är det ett
har höga chefsbefattningar. ypperligt tillfälle att knyta
De jobbar inom de positioner kontakter och att ha som
som utbildningen faktiskt referenser när man sen
strävar efter att man ska söker jobb, säger hon.
göra, säger Veronica.
Just det med att knyta
– Jag tror inte att det kontakter var något som
kommer att bli särskilt Veronica även tog tillvara
svårt att hitta jobb för under utbildningen. Efterframtida studenter som går som gästföreläsarna komutbildningen. Men det är mer direkt från branschen
klart att ingen blir serverad tog hon kontakt med flera
ett jobb, man måste kämpa, av dem under studierna
säger hon.
och mailade frågor som de

svarade på. Det gjorde att
hennes kontaktnät inom
branschen byggdes ut och
hon har även idag kontakt
med flera av dem.
– Alla föreläsare och
människor jag träffade
under de här åren var
fantastiska och har lärt
mig massor. Utbildningen
serverade ett smörgåsbord,
det var bara att plocka åt
sig, säger Veronica.
– Jag kan absolut rekommendera utbildningen för
andra. Det är en fantastiskt
rolig utbildning som man
själv är med och formar.
För att gå utbildningen
Ledarskap
för
mötesindustrin
hos
Mälarakademin tycker Veronica
att man ska ha social
kompetens, ett öppet sinne
och inte vara så styrd. Man
ska försöka ta till sig det
som utbildningen serverar.
– Om man vågar prova sig
fram och är målinriktad och
driven så kan det här bli
en kanonutbildning för dig,
avslutar hon.

Läs mer på www.
malarakademin.se
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”Leder till världens bästa jobb”

framtidsmöjligheter för oss
som läser utbildningen.
Hälsobranschen
är
en
växande
bransch
och
studenter från SCoTT är
eftertraktade. Jag kommer
att börja arbeta direkt
efter utbildningen, säger
utbildningen på SCoTT. Johanna.
Hon
ville
jobba
med
människor och hälsa och ha – Om du är intresserad av
en utbildning med en bred hälsa och turism kan det här
vara den bästa utbildningen
grund.
du kan välja, avslutar hon.
– När jag hittade den här
utbildningen så kände jag Lucas har redan fått jobb
att den var perfekt. Jag såg 23-årige Lucas Reuterstig
det också som en stor fördel Jonsson från Stockholm
med alla de samarbeten ville ha en utbildning
skolan har med kända som innehöll sådant som
märken inom spa och hälsa, intresserade
honom.
berättar Johanna.
Han hittade SCoTT och
började läsa om ReseNär
Johanna
började producentutbildningen som
på SCoTT så slogs hon erbjöd precis det som Lucas
framförallt av lärarnas var ute efter. Det viktigaste
engagemang och de an- med hela utbildningen
ställdas vilja att skapa en så tycker han är praktiken.
bra utbildning som möjligt.
– Där har du chansen att
– Det finns mycket bra skapa en bild av vad du

som leder till
På Swedish College of Travel and Tourism (SCoTT) utbildning
världens bästa jobb, avslutar
läser Filippa, Lucas och Johanna. Tre stockholmare hon.
som har flyttat till Orsa för att studera. De läser tre Slogs av lärarnas engagemang
olika utbildningar inom turismområdet och trivs alla Johanna Jägbeck, 21 år
gammal, från Stockholm
mycket bra både på skolan och i Orsa.
läser Hälso- och turism-

Text: Gustav Kullander

Filippa
Ring,
21
år,
läser
Turismoch
skidlärarutbildningen
på
SCoTT. Efter gymnasiet
var hon inriktad på att läsa
till Civilingenjör, men efter
att hon arbetat en säsong
i Sälen valde hon att byta
spår och flyttade till Orsa
från Stockholm för att
studera till skidlärare.

Turismoch
skidlärarutbildningen är ute och åker
skidor runt om i Sverige och
även i de italienska alperna
från början av december till
slutet av april. I sommar tar
hon examen.

– Jag har haft min LIA
(lärande i arbete) i Åre
och det kommer inte vara
några problem att få arbete
– I Sälen träffade jag där. Studenter från SCoTT
skidlärare som hade gått har ett väldigt bra rykte
skidskolevärlden
och
på SCoTT. De berättade för i
mig om utbildningen och jag samtliga studenter som
tyckte det lät både lärorikt gått den här utbildningen
sedan starten har fått jobb
och kul, berättar Filippa.
efter examen, säger Filippa.

Ute i skidbacken i fem månader.

Studenterna som går på

– Det här är en riktigt rolig

VÅRA UTBILDNINGAR
HELTIDSUTBILDNINGAR

DELTIDSUTBILDNINGAR

• Automationssystem Hässleholm
• Automationssystem Olofström
• Byggnadsingenjör
• Anläggningsingenjör
• Design & Produktutveckling
• El-konstruktion med allmän behörighet
• Produktionsteknik
• Energitekniker med specialisering inom
vindkraft - NY!

• Arbetsledare – anläggning. NY!
Start hösten 2011.
• Produktionsledare – Husbyggnad
• Teknisk säljare. NY! Start hösten 2011.
• Produktionsteknik

WWW.YHSYD.SE
Tel 0451 – 26 85 81, 0454 – 975 92

kan, vad du är villig att
lära dig och framförallt visa
upp varför arbetsgivaren
bör anställa just dig efter
avslutade studier, säger
han.
Även om Lucas inte tagit
examen ännu har han
redan fått en anställning på
ett eventbolag och han ser
att karriärmöjligheterna är
många.
– Jag har möjlighet att
söka
jobb
inom
hela
rese- och mötesindustrin.
Du skapar själv dina
framtidsförutsättningar
genom dina praktikperioder,
där du får arbetserfarenhet
och kontakter som kan
hjälpa dig finna rätt företag
just för dig, avslutar han.
Läs mer på www2.orsa.se/
scott.
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Newton i Stockholm
och Malmö
Fastighetsbranschen utvecklas kraftigt. Med stora pensionsavgångar
fram till 2021 följer också ett stort rekryteringsbehov. Newton har
3 Yh-utbildningar i Stockholm och Malmö.

Fastighetsförvaltare
Teknisk förvaltare
Kundansvarig fastighet

Sista ansökningsdag 29 april!
Studenter på Newton går en ljus och spännande framtid till mötes.
Efter examen jobbar du i ett privat, kommunalt eller statligt
fastighetsbolag, i det lilla eller i det stora företaget, med tekniska,
administrativa eller ekonomiska sysslor.

utbildning@newton.se

www.newton.se

08-410 456 00

Nyckeln till framgång!
Vi tror att framgång är något individuellt, men att det i grund och botten
handlar om att få göra det man verkligen vill och brinner för!
Hos oss läser du utbildningar inom ekonomi, försäljning och marknadsföring.
Vi tror på individens styrka och kompetens, så vi kommer inte göra jobbet åt
dig, det klarar du utmärkt själv, men vi har erfarenheten och kunskapen att
hjälpa dig att komma dit du vill.

Affärsinriktad redovisningsekonom

Yrkeshögskoleutbildning 400 Yh-poäng

Marknadsinriktad företagssäljare

Yrkeshögskoleutbildning 400 Yh-poäng

Laboratorie- och medicinteknisk säljare

Yrkeshögskoleutbildning 400 Yh-poäng

Göteborg | Jönköping | Karlstad | Linköping | Stockholm | Uddevalla | Västerås | Örebro

www.affarshogskolan.se
Tel: 0774-100 500
VILL DU HA EN FRAMTID INOM DATA- OCH NÄTVERKSTEKNIK?
VILL DU BLI EN AV DE FÖRSTA VIRTUALISERINGSSPECIALISTERNA I SVERIGE?
Vår Yrkeshögskoleutbildning Server- och virtualiseringsspecialist är en modern utbildning som är anpassad till
företagens framtida behov.
Server- och virtualiseringsspecialist är en utbildning inom serverteknik/nätverksteknik och virtualiseringsteknologi.
Utbildningen har som mål att ge dig djupa kunskaper inom olika nätverksoperativsystem från Microsoft och
Unix/Linux, datakommunikation med Ciscos routrar, switchar och brandväggar, samt virtualisering och
systemintegration. Du kommer att tillbringa mer än en fjärdedel av utbildningen ute på företag och lära dig av
eliten inom Svensk IT.
EXAMEN
Utbildningen leder till en kvalificerad yrkesutbildningsexamen på 400 YH poäng.
ANSÖKAN OCH BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänd i matematik B och engelska B.
UTBILDNINGSORT
Örebro

UTBILDNINGSSTART
26 september 2011

Mer info och ansökningsblankett: www.utbildningsborgen.se
KONTAKTPERSON
Samir Zrno
Tel: 019-764 14 60
samir@utbildningsborgen.se

SISTA ANSÖKNINGSDAG
29 april 2011

12

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

KY- OCH YH-UTBILDNING

Detta
gör jag!

kommunikationsvetenskap Även att fundera på var
och har läst lite fristående den ska publiceras, vilket
anpassas efter målgruppen.
kurser.
Har du haft nytta av din utbildning
i ditt nuvarande arbete?
Helt
klart.
Dels
de
teoretiska
kunskaperna
som att tänka på strategisk
kommunikation,
samt
att uttrycka mig väl i tal
och skrift. Sen allt det
praktiska också som olika
grafiska program samt
publiceringsverktyg.

Jessica Johansson, 31 år.
Projektledare
på
en
reklambyrå.

Vad är roligast med ditt jobb?
Det roligaste är att vara med
om en produktlansering
där man planerar hela
som
Vad har du för utbildnings- kampanjprocessen,
vilka bilder, texter och vilken
bakgrund?
Jag har pluggat Medie- och slogan som ska användas.

Har du haft nytta av din utbildning
i ditt nuvarande arbete?
Ja, självklart så har jag
lärt mig mycket och genom
LIA fick jag komma ut och
testa på branschen på ett
bra sätt.

Har du något tips till andra som
vill arbeta med samma sak?
Det programmet jag gick
heter idag Informatörsprogrammet och innehåller
flera praktiska inslag, så
det kan jag tipsa om.
Jag kan även tipsa om att
man under sin studietid
engagerar sig i ideell
verksamhet, jag träffade
massor av nya vänner som
än idag är mina närmsta
vänner.

Alexander Kercevic, 25 år.
Produktionsledare på ett
eventbolag.
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har läst en tvåårig
Ky-utbildning inom event
marketing
och
evenemangsledning.

Vad är roligast med ditt jobb?
Att få jobba med marknadsföring
i
projektform,
det ger mig en bra och
stimulerande bredd och
variation.
Har du något tips till andra som
vill arbeta med samma sak?
Om du läser en Kyutbildning så ta vara på
praktiken, den kommer att
ge dig kunskap som du inte
kan läsa dig till.

Utbildningar med start augusti 2011

Avancerad Flashprogrammerare, Malmö
A
1-årig utbildning där du lär dig programmering med senaste versionen av programmeringsspråket Actionscript, AS3. Utbildningen leder till arbete som Flashutvecklare inom spel, film/TV, e-learning, webb- och mobila applikationer mm.

Konceptsäljare, Stockholm
K
ANSÖ
T
SENAS
J
16 MA

Det här 2-åriga utbildningen är för dig som vill jobba på en reklam- eller
kommunikationsbyrå och utveckla nya koncept till befintliga och potentiella
kunder. Du blir proffs på ekonomi, projektledning, medieverktyg och
processhantering.

Läs mer och ansök på www.academedia.se/yh
eller ring 020 220 250

Åtta val som kan förändra ditt liv
s &INANSRÌDGIVARE, 1 år
s &ÚRSÊKRINGSSÊLJARE, 1 år
s 2EDOVISNINGSEKONOM, 2 år
Finansrådgivare

Försäkringssäljare

Redovisningsekonom

Säkerhetssamordnare

s 3ÊKERHETSSAMORDNARE, 2 år
s 3KYLTDESIGNER, 2 år
s ,IVE46 SPECIALIST, 1 år
s "OKBINDARE, 1 år

Skyltdesigner

LiveTV-specialist

Bokbindare

Xenter – entrén till ditt nya yrke
W W W X E NTE R S E / y h - u t b i l d n i n g

Tryckare

s 4RYCKARE, 1,5 år

Informationsmöten
29 mars och 13 april
Xenter, Tumba

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

13

KY- OCH YH-UTBILDNING

Bostadsgaranti för
studenterna
När man ska börja studera är det mycket man måste tänka på. Något som för
många kan bli ett problem är det med att hitta boende. Campus Roslagen har
löst det problemet och erbjuder bostadsgaranti för alla studenter.
Text: Gustav Kullander
På Campus Roslagen hittar
du
högskoleutbildningar
samt
Kyoch
Yhutbildningar från flera olika
utbildare.

ges av Handelshögskolan
på Campus Roslagen i
Norrtälje, en av alla de
utbildningar som erbjuds
på campusområdet.

Du kan läsa följande
utbildningar; STI-Ingenjör
E l i n s t a l l a t i o n , Te k n i s k
förvaltare
(fastighet),
Internationell Resekonsult,

”Påminner mycket om ett
–
amerikanskt college”

Antons förstahandsval var
Retail Management och när
han lyckades komma in där
bestämde han sig direkt för
Optometritekniker
och att ta platsen.
Ekonomie
kandidatprogram
(detaljhandel). – Denna utbildning lockade
Alla
utbildningar
på mest och dessutom är
Campus
Roslagen
har Handelshögskolan ett välutvecklats i samarbete med känt och bra varumärke
näringslivet.
där man kan knyta mycket
kontakter, berättar han.
Anton
Astner,
22 år
gammal, är vice kår- När han i augusti tackade ja
ordförande för Stockholm till utbildningen så ringde
School
of
Economics han till Campus Roslagen
BSc Retail Management för att kolla med boende,
Student
Association. något som gick väldigt
Han läser det treåriga smidigt.
kandidatprogrammet
Retail Management som Som student på Campus

Forma framtiden – bli STI-Ingenjör eller tekniker!
Hos STI hittar du yrkeshögskoleutbildningarna som snabbt leder till
jobb i tekniska branscher. Här läser du som vill ha ett utvecklande,
omväxlande yrke som bidrar till ett hållbart samhälle!
Välj en ettårig teknikerutbildning till Energitekniker,
Processtekniker eller Projektledare inom elinstallation/
konstruktion, alternativt läs ett och ett halvt år och bli Teknisk
förvaltare inom fastighet eller Gatu- och VA-projektör. Vill du ha en
mer fördjupad teknisk utbildning läser du två år till STI-Ingenjör,
välj mellan Elinstallation, Elkraft, Fastighet, Järnvägsprojektör eller
Livsmedelsprocess.
Vi finns i Hallstavik, Hultsfred, Mjölby, Norrtälje och Stockholm.
Stockholms Tekniska Institut Bältgatan 5 114 59 Stockholm
tel 08-545 835 80 yh@stockholmstekniskainstitut.se

Roslagen garanteras man
en studentbostad och man
har själv möjlighet att välja
om man vill bo ensam eller
om man vill dela lägenhet
med någon.

Anton på ett företag med
både kundtjänst och som
ekonomiassistent, men efter
några år kände han att han
ville fortsätta utvecklas
studiemässigt.

programmet som Anton går
har man mycket kontakt
med
näringslivet
och
studenterna arbetar ofta
i grupp i riktiga case mot
företag.

Campus
Roslagen
påminner
mycket
om
ett amerikanskt college.
Byggnaderna ligger nära
varandra och man bor
tillsammans. Allting är
väldigt nytt och fräscht.

– Jag har alltid haft ganska
lätt för mig i skolan och
tyckt att det varit roligt.
Eftersom det händer mycket
saker inom detaljhandeln
föll valet på just denna
utbildning, säger Anton.

Programmet är väldigt brett
och karriärmöjligheterna är
många.

– Alla rum har eget
kök och badrum och på
campusområdet finns en
stor idrottshall, biljardbord,
pingisbord
och
flera
uppehållsrum i varje hus.
Sen har vi Offensiven, en
gammal militäranläggning
som nu är helt nyrenoverad
festlokal, säger Anton.

Han berättar dock att han
trodde det skulle bli lite
speciellt att flytta från
Stockholm till Norrtälje.

– Man kan jobba med
varumärken, effektivisering
av butiker och hur de ska
byggas upp, som inköpare.
Egentligen allt som har
med retail att göra, avslutar
Anton.

Läs mer på www. campus– Men när jag väl började roslagen.se.
var det inga problem
eftersom andra studenter
var i samma situation.
De var nya i skolan och i
staden, precis som jag.

”Det händer mycket inom
Mycket kontakt med näringslivet
detaljhandeln”
Efter gymnasiet arbetade

I

Retail

Management-

(PEBKPCC
N¤KMJHIFUFSWJMLFO
VUCJMEOJOHEVµO
WµMKFS

www.stockholmstekniskainstitut.se
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”Jag lever min dröm”

Ett av de vanligaste sätten att få jobb på idag är genom praktik. Det är något
som Yrkeshögskolan i Mölnlycke tagit vara på när de utformat Yh-utbildningen
Marknadsföring och försäljning. Och jobb var just det Linda fick på företaget där
hon gjorde praktik – innan hon tagit examen. Text: Gustav Kullander
de studerande tre perioder
med lärande i arbete (LIA)
på nio veckor vardera. Linda
ska snart ut på sin sista
LIA, till samma ställe där
hon varit vid de två tidigare
tillfällena.

kamrater
läser
vissa
kurser i marknadsföring
och ekonomi på Handelshögskolan
i
Göteborg.
Detta gör att de även
kan
tillgodoräkna
sig
högskolepoäng. Men de
kurser de läser är inte
– Jag har trivts där otroligt uppbyggda
på
samma
bra och nu har jag även sätt som andra kurser på
– Jag jobbade flera år i en precis fått jobb där. Så det universitetet.
klädbutik och kände att jag kändes helt rätt, säger hon.
– Vi läser tre till fyra kurser
ville vidareutveckla mig
själv och mina kunskaper Hon kom in på just detta parallellt med varandra
genom
hennes istället för en kurs i taget. Så
inom försäljning och mark- företag
tidigare butiksjobb. Innan vi är på Handelshögskolan
nadsföring, berättar hon.
hon började utbildningen i Göteborg och Yrkesarbetade hon med kläder i högskolan
i
Mölnlycke
Fick jobb under LIA:n
När hon skulle välja butik, nu får hon jobba med samtidigt, berättar hon.
utbildning så letade hon kläder till butik.
– Vi kan ha både salstentor
bland flera utbildningar i
Göteborgs- och Stockholms- – Det är väldigt kul och och hemtentor samt en del
området då hon blev tipsad precis det jag vill syssla med. redovisningsuppgifter. Det
om Yrkeshögskolan i Möln- Min dröm har alltid varit är väldigt varierat.
lycke av två kompisar som att få jobba med försäljning
hade studerat där tidigare. inom klädbranschen och ”LIA:n är det bästa”
det är det jag gör nu. Så jag Lärarna de har under
– När jag läste om lever min dröm nu kan man utbildningen är hämtade
utbildningen kände jag att säga, berättar hon.
direkt från näringslivet
den passade mig bäst. Dels
vilket gör dem mycket
tycker jag att två år är lagom Får även högskolepoäng
kompetenta och de kan lära
lång utbildningstid, men Yrkeshögskolan i Mölnlycke ut från egna exempel på ett
främst var det praktiken har
samarbeten
med bra sätt. Linda tycker det är
som lockade, säger Linda.
olika
fakulteter
inom väldigt positivt att allting
Göteborgs
Universitet. under utbildningen har en
Under utbildningen har Linda och hennes studie- praktisk anknytning.
Linda Karlsson från Tjörn
är 23 år gammal och
läser den sista terminen
av fyra på Ky/Yh-utbildningen
Marknadsföring
och försäljning vid FörsäljningsAkademien
hos
Yrkeshögskolan i Mölnlycke,
strax utanför Göteborg.

– LIA:n är helt klart det
bästa. Då får man komma
ut och se verkligheten och
lära känna mycket folk
vilket skapar ett värdefullt
kontaktnät i branschen,
berättar hon.
För andra som är intresserade
av
marknadsföring och försäljning har
Linda bara positiva saker
att säga om utbildningen
hos
Yrkeshögskolan
i
Mölnlycke.

jag det är viktigt att man
är driven och att man tar
tillvara på de möjligheter
som ges. Det ligger lite på
en själv vad man vill göra
och hur mycket man vill
satsa, avslutar hon.
Läs mer på www.yhim.
se eller från mobilen på
m.yhim.se.
Yrkeshögskolan i Mölnlycke
finns
även
på
facebook
facebook.com/
yrkeshogskolanimolnlycke

– Utbildningen är väldigt
bred, lärarna bra och man
får fantastiska kontakter.
Ska man söka så tycker

'SBOT4DIBSUBVT)BOEFMTJOTUJUVUG´SGPSUTBUUG¤SUSPFOEF
Schartau beviljades fem nya utbildningsstarter
av Yh-myndigheten och stärker nu sin ställning
som utbildningsanordnare inom hotell- och turismbranschen samt inom ekonomi och vårdadministration. Rektor Leif Tybring berättar att, ”vi
har medvetet valt att förbli en relativt liten skola
för att säkerställa att både studerande och
näringsliv får så bra utbildningar som möjligt”.
Till Schartau söker sig engagerade studerande
som vill utvecklas. Vi kan med stolthet säga
att våra utbildningar är verklighetsanpassade
i samtliga led, fortsätter han. Alla studerande
ska kunna gå rakt ut i arbetslivet med rätt
förutsättningar efter examen. Något som uppskattas av de branscher som skolan dagligen
kommer i kontakt med. Daniel Rylander som är
ansvarig för Redovisningskonsult berättar att
intresset från branschen

är stort. Han har märkt av ett ökat rekryteringsbehov
och att skolans studerande är attraktiva på marknaden.
Daniel får samtal med jämna mellanrum från branschen
när de behöver rekrytera. Vår utbildning är helt enkelt
väldigt bra, vi strävar efter att bli ett första alternativ när
företag ser över sitt kompetensbehov.
5JMMI¤TUFOTUBSUBS
t Food & Beverage Management
t Hotel Management
t Projektledning - Incoming Tourism & Event
t Reception, konferens och bokning
t Redovisningskonsult
t Resekonsult

"OT¤LTFOBTUNBK

XXXTDIBSUBVTF
'3"/44$)"35"64)"/%&-4*/45*565
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”Goda chanser att få
en anställning”
Sedan starten 2007 har Campus Värnamo fått mycket goda omdömen
av såväl studenter som företagare för deras utbildningar. Campus
Värnamo bedriver Yh- och högskoleutbildningar och tre studenter
som valt att plugga just där är Jens, Petra och Mathias.
Text: Gustav Kullander

Foto: Erik Lundback
Jens Hansson Lindquist
är 28 år gammal och läser
3D-teknik
för
effektiv
produktion på Campus
Värnamo. Jens beslut att
börja studera kom efter
att han blivit varslad
från
sitt
jobb
under
lågkonjunkturen.
– Då kände jag att jag
behövde en utbildning.
Först trodde jag det skulle
bli svårt att hitta en som
passade bäst för mig, men
det visade sig att den jag
verkligen ville gå fanns i
Värnamo där jag bodde. Så
då blev valet enkelt, säger
Jens.

Lämpar sig bra för praktiskt
lagda personer
3D-teknik
för
effektiv
produktion är den Yhutbildning som passade
Jens perfekt då han själv
anser sig vara mer en
praktisk lagd person.

är
bra
och
att det kommer bli några Värnamo
större problem att hitta inspirerande och han anser
sig få all den hjälp han
jobb.
behöver med sina studier.
– Just nu ser det lovande
ut. Utbildningen hade ju – Man får en väldigt nära
inte startat om inte behovet kontakt med lärarna här
fanns och eftersom den är så och man har kunnat få
pass bred kan man få jobb extra hjälp i form av en
Petra Nyman, 31 år gammal, inom flera olika områden, räknestuga som man kan
ansluta sig till om det är
pendlar från Jönköping säger Petra.
någon särskild uppgift som
till Campus Värnamo där
hon läser Yh-utbildningen Tvåbarnspappan Mathias är svår, säger han.
Energisamordnare.
Olofsson, 40 år gammal,
läser högskoleutbildningen Praktiken är det viktigaste
– Jag vill utveckla mig 3D-teknik
på
Campus Alla tre är helt överens om
själv och hade snöat in Värnamo tror inte heller vad de anser är det absolut
på
utbildningar
inom att det kommer bli några bästa med sina studier på
energieffektivisering. Den problem med anställningen skolan – praktiken man får
här utbildningen passar mig efter examen.
i form av lärande i arbete.
väldigt bra eftersom den är
så pass bred inom just det – Jag tror att det kan finnas – Om man som jag är en
området, säger Petra.
goda chanser att få en mer praktiskt lagd person
anställning på det företag så är denna utbildning
man gör sin LIA (lärande väldigt bra. Praktiken är
”Det ser lovande ut”
Efter
att
Petra
har i arbete) på, berättar väldigt viktig och ger dig
möjlighet att visa upp dig
tagit
examen
hoppas Mathias.
ute bland företagen. Det är
hon på att hitta ett jobb
tycker
att också en väldigt bra ingång
inom
förvaltning
med Mathias
energifrågor. Hon tror inte studiemiljön på Campus för framtida anställning och
– Utbildningen är just
inom det området de flesta
industrier sysslar med här i
Värnamo, så det känns som
att jag kommer att göra
en bra karriär när jag väl
kommer ut i arbetslivet,
säger han.

:SLFTI¤HTLPMFVUCJMEOJOHBSJ6EEFWBMMBTUBSUI¤TUFO

jag tror att det finns stora
möjligheter till jobb direkt
efter
examen
eftersom
näringslivet
”skriker”
efter människor med den
kompetens vi får här, säger
Jens.
Mathias håller med och
han ser att det kommer
att finnas ett stort behov
av kvalificerad arbetskraft
inom branschen.
– Jag vill arbeta med
konstruktion i någon form
och när fyrtiotalisterna
går i pension om några
år
kommer
branschen
att skrika efter tekniker,
avslutar Mathias.
Läs mer på www. campus.
varnamo.se.

53"$EJQMPNFSBE3FTFLPOTVMU
Vill du i framtiden arbeta inom turistnäringen,
till exempel på resebyrå, som researrangör, på
turistbyrå, som säljare, på bokningsavdelning
då är detta utbildningen för dig.

4LSµEEBSF
Efter fullgjord utbildning skall du kunna arbeta
som till exempel skräddare, ändringsskärare,
egenföretagare, mönsterkonstruktör med mera.
-µTNFSQ´XXXZIVEEFWBMMBTF

53"$%*1-0.&3"%3&4&,0/46-5´S
:IQPµOH

4,3Ò%%"3& ´S
:IQPµOH

7VYFOVUCJMEOJOHFO6EEFWBMMB
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Via Sydney till Manhattan
När Andrea Sundström var 23 år åkte hon till Australien ett år. Hon ville
plugga marknadsföring och landet ”down under” kändes exotiskt och
kul.
– Jag är lite rastlös av mig och behöver miljöombyte då och då. Och det
kändes som en utmaning och äventyr på samma gång.
Text: Camilla Lindblad
utbildningen såklart. Och
absolut, när man säger att
man pluggat i Sydney så får
man ju fler följdfrågor än om
man säger att man pluggat
i en liten svensk avkrok.

Att plugga utomlands som
en del av sin utbildning ger
möjligheter inte bara för
stunden utan också senare
i livet.
Förutom att man lär känna
ett helt nytt land med nya
människor från en annan
kultur, så skaffar man sig
kontakter över hela världen
som man kan ha nytta av
senare.
– Sen så blir man bra på
engelska också. Plus att
det ser bra ut i cv:n att
man vågat prova på lite
olika saker och levt lite,
säger Andrea Sundström,
idag 29 år, som studerade
marknadsföring i Sydney
mellan år 2004-2005.

Var börjar man om man vill plugga
utomlands?
– När jag väl bestämt mig
för att jag ville plugga
utomlands så tog jag
kontakt med en arrangör
som hjälpte mig att hitta ett
universitet som matchade
mina krav och önskemål,
säger Andrea.

– Sen så blev jag mer
avslappnad
efter
det
året. Australiensarna är
nämligen
väldigt
utåtriktade och avslappnade
och det smittade av sig.
Innan dess var jag nog lite
väl eftertänksam. Nu är det
en mer lagom skala.

Var det inte svårt att plugga på
engelska?
– Jag visste att jag ville läsa – Lektioner på engelska var
på ett stort universitet i en inte så svårt faktiskt. Man
sammanhangen,
stor stad. På ett universitet förstod
som hade ett gott rykte även om man inte förstod
även utanför skolans fyra allt.
väggar.
Hur var undervisningen?
Vad har du haft för nytta av – Tentorna var på en
väldig
detaljnivå.
Det
utlandsstudierna?
– Engelskan har varit handlade inte bara om att
väldigt
värdefull,
och förstå sammanhang och
kunskaperna från själva fatta vad resonemanget

gick ut på, man skulle
kunna små pyttedetaljer
minns jag. Sedan skulle
allt källhänvisas, även i
klassrumsdiskussioner. Det
var först när man kommit
längre i sin utbildning som
det blev lite friare.

början, tills man hittat sin
plats och hittat vänner som
man gillar. Vara lite påflugen
sådär, säger Andrea.
–
Och ta hjälp av en
arrangör om det känns
jobbigt att ordna allt det
praktiska.

Vad gjorde du efter skoltid?
– Det fanns en massa
aktiviteter för alla nya
på universitetet, som till
exempel barbeques och
liknande. Och visst blev det
en del sena nätter ibland.

Vad gör du idag?
Idag bor Andrea, som nu
är copywriter, mitt på
Manhattan i New York
och hon har just fått sitt
amerikanska arbetsvisum.
Hon trivs i sin nya stad och
– Men Australien är lyxigt, berättar att steget att flytta
man kunde boka om en dit aldrig var särskilt långt.
del morgonlektioner till
kvällstid
och
spendera – Eftersom jag pluggat
dagen genom att plugga på utomlands så visste jag var
det innebar att komma till
stranden istället.
nytt land och helt ny miljö –
Vad har du för tips till den som vill och jag älskar det!
plugga utomlands?
– När man väl är på plats Vill du veta mer om
måste man våga mer än utlandsstudier? Gå in på
hemma. Man måste vara www.plugga-utomlands.se.
öppen för allt som är nytt
och hänga på allt möjligt i

ÑLUJMM)BXBJJ
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Res med Swedish Study Camp och studera en
två månaders kurs på exotiska Hawaii – en unik
kombination av reseupplevelser och lärande
tillsammans med andra ungdomar från Sverige.
Hos Swedish Study Camp - Hawaii får du ett
komplett paket. En grupp- och språkresa till
Hawaii tillsammans med svenska ungdomar.
Vi är medvetna om att det är viktigt att du får en
upplevelse för livet. När du reser med Swedish
Study Camp - Hawaii kan du fokusera på att lära
och uppleva - och lita på att vi tar hand om allt det
praktiska.
-µTNFSQ´
XXXTXFEJTITUVEZDBNQTF
FMMFSSJOH
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Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) är ett av Australiens
ledande universitet inom Hospitality managementutbildningar. I en nyligen gjord undersökning
av Blue Mountains med personalansvariga på
företag i branschen, rankas skolan som den främsta
bland internationella skolor inom Hospitality
management.

Christian Tiden

Text: Gustav Kullander

Starta din nya karriär i Australien
Blue Mountains ligger i
staden Leura, cirka en och
en halv timmes körning från
Sydney. Skolan erbjuder
ett
fullt
ackrediterat
och
erkänt
Bachelor
of
Businessprogram
i
International Hotel and
Resort Management.

Australien – hem för 630 000
internationella studenter
Australien
är
ett
av
världens mest populära
studieländer bland internationella studenter och
landet har en hög levnadsoch
utbildningsstandard.
Australien erbjuder även en
unik fördel – internationella
studenter kan arbeta upp
till 20 timmar per vecka på
sina visum, vilket hjälper
till att finansiera resor och
studier.
– Blue Mountains gav mig
kunskap
inom
turismoch serviceindustrin och

hur man arbetar med
hotell management. Det
kontaktnätverk man bygger
under
utbildningen
är
värdefullt och har gett
en själv möjlighet till
nya arbetsplatser, säger
Christian Tiden som tog
examen från skolan 2001.

snabbast växande industrier. Enligt World Travel
and
Tourism
Council
kommer industrin att stå
för ett av elva jobb världen
över innan 2020. De som
tar examen från Blue
Mountains har ett varierat
utbud av yrken världen
över inom turism- och
Efter sin examen har serviceindustrin som hotell,
Christian arbetat i ledar- restauranger, event, spa och
positioner på hotellkedjorna mycket mer. De studenter
Hyatt och Marriott i som tar en Business Degree
Australien och Asien.
har även gjort karriär
inom andra sektorer som
– Turism- och service- ekonomi, marknadsföring
industrin är en fantastisk och personalansvar för att
bransch att göra karriär nämna några.
inom om du är inställd på
hårt arbete. Jag har njutit av Blue Mountains erbjuder en
varje dag sedan min examen treårig Bachelor of Business
och har fått möjligheten under endast två och ett
att kunna arbeta över hela halvt år och skolan har ett
världen, säger han.
välkänt rykte inom besöksoch
turismindustrin.
Under de senaste 20 åren
En snabbt växande industri
Turism- och serviceindustrin har skolan byggt sina
har blivit en av världens relationer med de ledande

företagen inom industrin
för att säkerställa att
kursmaterialet är relevant
och att de studerande
blir erbjudna bra karriärmöjligheter direkt efter sin
examen.

Praktikperioden kan göras
vart som helst i världen. Av
de studenter som tog examen
från skolan under 2010 fick
varje student i genomsnitt
2,4 jobberbjudanden per
person.

De olika programmen är
fullt ackrediterade av de
nationella
och
statliga
myndigheterna i Australien
och har blivit certifierade av
World Tourism Organisation
(WTO) och erkända av
Institute of Hospitality.
Den examen man får är
kvalitetssäkrad av skolans
strategiska partner – The
University of Queensland,
ett av världens 50 ledande
universitet.

– Det nätverk man bygger
upp under sin tid på skolan
ger dig en fördel då du
får kontakter i de flesta
intressanta företagen i
branschen, säger Liselotte
Larsson som tog examen
från skolan 2004.

Praktikperioder med lön
Tack vare skolans goda
renommé erbjuds studenterna två praktikperioder
med lön som en del av
programmet.

Om du tror att Blue
Mountains kan vara något
för dig – ta kontakt med Ted
Stübner på Kilroy Education
Sverige på telefonnummer
08-402 93 40 eller tstu@
kilroy.eu.
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Mer än 20 språk på 5 kontinenter

Språkkurser för vuxna (16+)
Språkläger för juniorer
Kurser kombinerade med praktik
Språkkurser för seniorer (50+)
Språkstudier utomlands för chefer och professionella

ESL - Sverige 031 24 84 36
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STUDERA PÅ DINA VILLKOR
Vill du jobba som webbdesigner, hundkonsult eller
kanske läsa upp dina betyg? Eller vill du få en djupare
insikt om andra kulturer? På folkhögskolan finns
något för alla och du kan se fram emot en tid med
stark gemenskap och en utbildning anpassad efter
dina kunskaper och behov. Här har du möjlighet att
utvecklas som individ samtidigt som du förkovrar
dig i det du gillar allra mest. Text: Camilla Lindblad
skolan, så kallat internat.
Att både bo och studera
med andra människor är en
nyttig erfarenhet som gör att
man utvecklas som person.
Dessutom har man ständig
tillgång till exempelvis
utrustning och man kan
därför fokusera helt på sina
studier. Kostnaden för mat
Det är någonting som Mia och boende varierar från
Wahlgren, 35 år gammal, skola till skola, men brukar
tyckte var bra med att ligga på ungefär 4 500
studera på folkhögskola kronor i månaden.
när hon läste miljö- och
Mia bodde i ett kollektiv på
rättvisestudier.
folkhögskolan med 16 andra
– Det bästa är friheten. studenter.
Att man kan påverka sina
studier och att alla har – Man lär sig otroligt
inflytande i studieplanen, mycket om inte bara andra
människor utan även om
säger hon.
sig själv.
I
Sverige
finns
150
folkhögskolor med olika
inriktningar
och
mål.
Gemensamt är att de inte
styrs av några förbestämda
läroplaner, utan är flexibla i förhållande till
studenternas erfarenheter
och behov.

Bo på skolan

Gemensamt för de flesta
folkhögskolor är att man
nästan alltid kan bo på

Detta
gör jag!

skolenivå som gymnasie- och kommunicerar med
och eftergymnasial nivå. lärare och klasskamrater
Nedan listas tre kategorier via internet. Det finns även
sommarkurser, helgkurser
och veckokurser och kurser
• Allmän kurs är för dig
som vill få grundskole- eller på uppdrag av till exempel
andra utbildningar. Vissa
gymnasiebetyg.
• Profilkurs är en kurs
om specifikt ämne, till
exempel friskvård eller
turism.

Fakta om folkhögskolor

Har du något tips till andra som
vill arbeta med samma sak?
För att jobba med det jag
gör bör man vara social och
ha ett grundintresse för
service.

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har läst till hälsoutvecklare och är licensierad
personlig
tränare
och
styrketräningsinstruktör.
Under utbildningen ingick även kurser inom
kostrådgivning.

Läs mer om folkhögskolor
på www.folk-hogskola.se.

Utbildningsnivå: Grundskolenivå till eftergymnasial nivå.
Skillnad mot högskola: Utbildningarna är mer flexibla
med kursplaner, har internat och är ofta mer praktiskt
inriktade samt högskoleförberedande.
• Yrkesutbildning ges
ofta
på
eftergymnasial Studielängd: Allt från helgkurser till flera år.
nivå med krav på hög- Distansutbildningar: Ja, det finns. Även utlandsstudier.
skolebehörighet.
Ansökan: Görs till enskild skola.
Ålder: 18 år och uppåt. Yngre personer ansöker hos
Exempel
på
yrkes- kommunen.
utbildningar är fotograf,
Boende: Oftast finns internat där man får ett eget rum.
behandlingsassistent och
Kostnad: Kostnadsfritt, men man betalar för mat och
teckenspråkstolk.
boende, kurslitteratur, studieresor med mera.
Många av utbildningarna Studielån: Ja. Kontakta CSN.
går också att studera på Betyg: Folkhögskolor har eget betygssystem och ger inga
Flera inriktningar
Folkhögskolan
har
ut- distans, vilket betyder att akademiska poäng, förutom när man har ett samarbete
bildningar på såväl grund- man studerar hemifrån med ett universitet eller högskola.

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har läst engelska
på universitet samt har
gått
en
Ky-utbildning
inom
Receptionsoch
konferensansvar.
Har du haft nytta av din utbildning
i ditt nuvarande arbete?
Det har jag verkligen haft.
Jag har tidigare jobbat med
service, men nu har jag en
bredare grund att stå på. Jag
jobbar även på ett företag
där all korrespondens sker
på engelska.

Linn Lernberg, 25 år.
Customer Service Representative.

folkhögskolor har internationell inriktning där en
del av utbildningen förläggs
i ett annat land.

Vad är roligast med ditt jobb?
Att jag får träffa så många
olika typer av människor
varje dag.

Har du haft nytta av din utbildning
i ditt nuvarande arbete?
Absolut,
utan
mina
licenser
som
Styrketräningsinstruktör
och
personlig tränare skulle
jag inte kunna arbeta som
personlig tränare idag.

Daniel Croner, 26 år.
Personlig tränare
coach

och

Vad är roligast med ditt jobb?
Det är mycket stimulerande
att se resultatet av vad ökad
motionsnivå och förbättrade

kostvanor gör hos olika
individer.
Har du något tips till andra som
vill arbeta med samma sak?
Det viktigaste är att ha ett
eget driv. Se till att ha ett
så brett kontaktnät som
möjligt. Det gäller att få
folk att inse att det är av
stort värde att investera i
sin hälsa.
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”Du kommer aldrig att
ångra dig”
Angelica och Fariba hade drömmar om högre studier och behövde läsa upp
sin behörighet. De valde bägge två Wendelsbergs folkhögskola och har aldrig
ångrat sina beslut. Angelica drömmer om tandläkarstudier och Fariba har
redan gått vidare och är om några år utbildad civilingenjör.
Text: Gustav Kullander
Wendelsbergs folkhögskola
i Mölnlycke är Sveriges
äldsta rörelsefolkhögskola
och har bedrivit sin verksamhet sedan 1907. På
folkhögskolan går studenter
som vill få behörighet för
högre studier eller som vill
läsa enstaka kurser och
program. En av de som
läser på skolan nu är 29åriga Angelica Andersson
från Göteborg. Hon läser
den allmänna kursen för att
få behörighet till jobbet hon
strävar efter.

på tandläkarmottagningen
som tipsade Angelica om
att man kunde läsa upp sin
behörighet på folkhögskola.
Samma patient tipsade
även om just Wendelsberg.

komma in i det nya livet i
Sverige. Fariba hade, som
Angelica, drömmar om att
bli tandläkare och blev
tipsad om Wendelsbergs
folkhögskola av en granne.

– Jag hade läst lite på
komvux tidigare men jag
kände att det inte var
något för mig. Det var så
opersonligt, man fick en bok
och så skulle man plugga,
säger Angelica.

– När jag kom till skolan
första gången kände jag
mig välkommen direkt.
De berättade för mig om
vilka olika kurser som
fanns och jag valde till
slut den allmänna kursen
Människan, samt lite extra
tillval, berättar Fariba.

Möjlighet till boende på skolan

Fariba
trivdes
mycket
bra under sin tid på
Wendelsbergs folkhögskola
och när hon var klar kom hon
in på tandläkarprogrammet,
som var just hennes mål.

Skolans internat har färdigmöblerade rum och de som
bor på skolan blir serverade
frukost, lunch och kvällsmat
i skolans matsal.

– På en folkhögskola är det
viktigt med närvaro och den
– Jag jobbade som tand- personliga utvecklingen. De
sköterska under flera år ser till individen och man får
och trivdes mycket bra med mer kontakt med lärarna.
det, men sen kände jag att Här på Wendelsberg är det
jag ville utbilda mig lite till. en väldigt härlig atmosfär
Eftersom jag jobbade som och bra lärare. Jag trivs
tandsköterska och fick en mycket bra!
insikt i tandläkarnas arbete
så kände jag att jag var Ville anpassa sig till sitt nya
sugen på att göra samma liv i Sverige
sak, berättar Angelica.
När Fariba Kiamarsi, 34 år
gammal, kom till Sverige
”Det är en helt annan atmosfär” från Iran kände hon att
Det var en av patienterna hon ville anpassa sig för att

Varken Fariba eller Angelica
har bott på skolan, något
som annars de studerande
har möjlighet till. De som
bor på Wendelsberg får en
stark gemenskap med sina
skolkamrater även utöver
den vanliga lektionstiden.

varit två år av glädje och
kunskap och hon kan varmt
rekommendera skolan till
andra som vill läsa upp sin
behörighet.
– Bara sök. Du kommer
aldrig att ångra dig om du
väl har börjat.
Fariba håller med.

– Min dröm när jag kom
till Sverige var att komma
ut på arbetsmarknaden och
Wendelsberg har gett mig
– Det hade säkert varit den chansen, avslutar hon.
– Men när jag börjat läsa väldigt kul, men jag bor
till tandläkare kände jag så pass nära skolan så jag Läs mer på www.
att det inte var något för kände att jag kunde pendla, wendelsberg.se.
mig. Nu läser jag istället säger Angelica.
till civilingenjör i vägoch
vattenbyggnad
på För Angelica har tiden på
Chalmers, säger Fariba.
Wendelsbergs folkhögskola

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

Sök gymnasieprogram
Räkna ut meritvärde
Elevrecensioner
Gymnasietest
Öppet hus
Bloggar
Forum
WWW.GYMNASIUM.SE
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VUXENUTBILDNING/KOMVUX

Kunskap och kompetens
för framtiden
Saknar du en biljett till drömutbildningen?
Vuxenutbildning, eller Komvux, ger dig chansen att
läsa upp dina betyg så du når dit du vill.
Text: Camilla Lindblad
Vuxenutbildningen/Komvux
är gratis och är till för dig
som saknar fullständiga
betyg från grund- eller
gymnasieskolan,
läsa
upp betygen för att få
högskolebehörighet
eller
omskola dig för ett nytt
yrke.
Du måste vara minst 20
år eller ha slutfört treårigt gymnasium för att få
plugga
vuxenutbildning.
Vilka ämnen du studerar
beror på vilken behörighet
du vill uppnå.

Välj rätt vuxenutbildning
Det finns tre olika typer av
vuxenutbildningar:

upp eller komplettera dina
gymnasiebetyg för att få
behörighet att plugga på
högskola.
Yrkesvux – riktar sig
till
dig
som
saknar
gymnasieutbildning
eller
har behov av att ändra
yrkesbana

Studera hemma eller på distans
Saknas något ämne på
skolan i kommunen där
du är folkbokförd så kan
du oftast få läsa det någon
annanstans.
Alternativt så kan du
studera på heltid i en annan
kommun, men då måste du
antingen ansöka om det hos
din hemkommun, så att
de betalar för dina studier,
eller folkbokföra dig i din
nya stad.

Grundläggande
vuxenutbildning – för dig som
saknar fullständig grundskoleutbildning och behörighet för att studera på
Vuxenutbildningar går ockgymnasienivå.
så att studera på distans
Gymnasial vuxenutbildning och då kan du plugga när
– för dig som behöver läsa och hur du vill. Hör med din

kommun vad de erbjuder
för
distansutbildningar.
Finns inte det ämne du
vill studera i din kommun
så finns möjligheten för
dem att köpa in den via ett
utbildningsföretag.

Prövning

Det är inte alltid platsgaranti
på
vuxenutbildningar på gymnasienivå, och är det många
sökande så kommer ett
urval att göras.

det vill säga utan lektioner,
och sedan gör prov på slutet.
Det brukar kosta ungefär
500 kronor per kurs att
göra.

Ansökningsdatum

Starttiderna för vuxenutbildning varierar beroende på kommun och
utbildning,
och
många
skolor
har
särskilda
ansökningsdatum medan
andra är mer flexibla.
Därför är det bäst att
kontakta den kommun, eller
skola, där man vill studera.
Distansstudier är däremot
friare i det avseendet.

En del kommuner har helt
tagit bort möjligheten att
läsa upp ämnen du redan
har betyg i. Däremot så
kan man göra en så kallad Får man ta studielån?
prövning. Det innebär att Enligt centrala studieman pluggar på egenhand, stödsnämnden (CSN) så får

ÅSÖ VUXENGYMNASIUM
Du har viljan - vi har kurserna! Komplettera din
utbildning eller våga satsa på en helt ny inrikting!
Läs mer om våra kurser på www.asovux.se

ÅSÖ VUXENGYMNASIUM SÖDERMALM
Blekingegatan 55, Stockholm. Tel. 08-702 74 00, E-post info@asovux.se

www.asovux.se

du studiebidrag till och med
vårterminen du fyller 20 år
och studerar på grundskoleeller gymnasieutbildning.
Efter det, det vill säga från
och med höstterminen du
fyller 20 år, kan du söka
studiemedel. Det består av
bidrag och lån och bestäms
efter hur mycket du kommer
studera. Dock måste du
studera på minst halvtid för
att få ta lån.
För utländska medborgare
gäller särskilda regler.
Om du vill ha mer information om vuxenutbildningar/
komvux, gå in på www.
komvuxutbildningar.se
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UJMMBSCFUFw
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
arbetsplatsförlagd utbildning/praktik under en viss tid.
Du går en utbildning på ByggSoft via KomVux eller Arbetsförmedlingen.
6UCJMEOJOHTPSUFS4L¤WEFPDI(¤UFCPSH#ZHH4PGUWµYFM
'¤SNFSJOGPSNBUJPOPNW´SB
VUCJMEOJOHBSCFT¤L

XXXCZHHTPGUTF

Kursstart: september 2011

Hermods Yrkeshögskola
ATT SÄLJA ÄR ATT BYGGA RELATIONER!
Företagssäljare 2 år STOCKHOLM I VÄSTERÅS I

ÖSTERSUND

BYGG DIN FRAMTID NU!

Byggproduktionsledare 2 år
BYGG FRAMTIDENS SPEL!
The Game Assembly 2,5 år

STOCKHOLM

MALMÖ

Spelgrafiker
 Spelprogrammerare
 Level Designer


Sök till höstens attraktiva utbildningar nu!
För mer information och anmälan: www.hermods.se
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VUXENUTBILDNING/KOMVUX

”Investera i dig själv”

Efter gymnasiet jobbade Oscar Gonzalez, 24 år, med allt från att köra bud till att
jobba på café. Några år senare törstar han efter ny kunskap och siktar mot en
karriär inom miljö och energi. Vägen dit är lång, och han börjar med att läsa upp
gymnasiebetygen. Det har han valt att göra på Åsö vuxengymnasium.
Text: Camilla Lindblad
Han nämner det starka
lärarstödet, särskilt inom
matematik och fysik som han
själv läser, som ytterligare
ett skäl till varför han valde
– Intresset föddes efter att Åsö vuxengymnasium.
jag jobbat och rest några år,
jag fick tid att känna efter – Och så spelade det
geografiska läget roll, och
vad jag ville göra.
att det är en multinationell
skola, säger han.
Utsedd till ”Skola 2010”
Åsö vuxengymnasium finns
både på Södermalm och i Måste veta vad man vill
Tensta och präglas av en Oscar Gonzalez är en
kreativ miljö med mångfald målmedveten person som
och engagerade lärare.
är säker på sin sak, och han
menar att man måste veta
Förra året fick de kvali- vad man vill när man ska
– Jag har läst alla ämnen tetsutmärkelsen i klas- studera på komvux.
jag behöver för att få sen
”skola
2010”
av
behörighet, men för att få Stockholms stad – ett – Det är på ditt eget ansvar
mer poäng så pluggar jag bevis på en framgångsrik så du måste veta vad du vill,
även lite annat som foto och verksamhetsutveckling.
I man ska vilja bli någonting
webbdesign. Det är roligt, motiveringen framgår bland innan man ger sig in i det,
även om matte är roligast.
annat att lärarna beskrivs annars är det bättre att
som eldsjälar, både av elever vänta.
och ledning. Det var ett
Drömmer om bättre miljö
Oscars dröm är att jobba av skälen till varför Oscar Hitta drivet
med energiförsörjning, och valde att studera här.
På frågan om hur man
helst internationellt.
vet vad man vill och hur
– Engagerar man sig så man hittar det driv som
– Jag skulle vilja utveckla får man kärlek och respekt kännetecknar Oscar så
och
driva
framtidens tillbaka, säger Oscar, som svarar han att man måste
energiförsörjning på ett menar att engagemang och söka inom sig.
miljövänligare sätt. Och delaktighet också sätter
helst med inriktning mot standarden på klassen.
– Jag har rest en del, och
Åsö vuxengymnasium är
Stockholms
största
utbildningsanordnare
för
vuxenutbildning/komvux
och erbjuder ett brett
urval av kurser för cirka
6 000 studenter per år. En
av studenterna är Oscar
Gonzalez från Stureby. Han
drömmer om att en dag
plugga masterprogrammet
i Miljöteknik, men först
måste han bli civilingenjör.
Därför pluggar han upp
ämnen som bland annat
matematik och fysik, men
även foto och webbdesign.

u-länder, säger Oscar, som
ursprungligen kommer från
Nicaragua men som bott i
Sverige sedan sjuårsåldern.

Hur ansöker man till komvux? prövning. Det innebär att vägledning finns studie- och
För
att
studera
på
komvux ansöker man till
vuxenutbildningen i sin
hemkommun. Du har ofta
ett stort urval av olika
utbildningar och kurser
du kan välja bland. Om
den utbildning du vill
läsa inte skulle erbjudas
i din hemkommun – ge
inte upp! Då finns det
nämligen privata utbildningsanordnare
varifrån
din kommun kan skaffa
utbildningen åt dig. Pröva!

man får studera på egen
hand istället för traditionell
klassrumsundervisning.
Därefter får man en tenta
som man får skriva för att
på så sätt visa upp sina
kunskaper.
Resultatet
på din skrivning avgör
vilket betyg du får. Att
skriva en prövning kostar
oftast 500 kronor. När
du gör en prövning är
du inte berättigad till
studiemedel från Centrala
Studiestödsnämnden, CSN.

yrkesvägledare.
Vill du veta vad du behöver
studera på komvux för
att på längre sikt nå ditt
framtidsmål? Eller vill du
veta i vilken ordning du ska
läsa upp ämnen? Kontakta
vuxenutbildningen i din
hemkommun och be om att
få prata med en studie- och
yrkesvägledare så hjälper
de dig!

Kan jag få högskolebehörighet
på annat sätt?

Kan jag läsa upp mina Vart kan man få rådgivning?
Ja, du kan även få behörighet
Är du osäker på vad du för högskolestudier genom
gymnasiebetyg?
Om du vill komplettera
dina
slutbetyg
från
gymnasiet
erbjuder
de
flesta komvux en så kallad

ska studera och hur du att läsa på folkhögskola. Läs
ska gå tillväga? Lugn, mer om folkhögskolestudier
du är inte ensam. För dig på sidan 19.
som söker rådgivning och

då lär man sig mycket om
sig själv och utvecklas som
person. Den moral och de
normer man vuxit upp med
ställs på kant och man ser
saker på ett nytt sätt.

– Kunskap är en investering.
Den varar livet ut. Är man
driftig så kan man skapa
under, avslutar Oscar.

För mer information om Åsö
vuxengymnasiums Yh- och
besök
Han säger också att det vuxenutbildningar
är viktigt att satsa på sig www.asovux.se.
själv.

?

Vanliga
frågor
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Oberoende
utbildning med
starkt fokus
Välj mellan allt från frisör, osteopat och
helikopterpilot till florist, fordonsmekaniker eller
juristassistent. Utbudet bland yrkesutbildningarna
är lika varierande som utbildningstid och
behörighetskrav. Du kan dock vara säker på att det
finns en utbildning för just dig. Text: Camilla Lindblad

Så kallade yrkesutbildningar hålls av privata
utbildningsanordnare
och förknippas ofta med
praktiska
inriktningar
och specifika yrkestitlar.
Efter utbildningen kan du
alltså söka jobb som det du
studerat till.

Teori och praktik
Förutom att teori och
praktik
vävs
samman
under själva utbildningen
så ingår ofta någon form av
arbetsplatsförlagd praktik.
Något som är till stor fördel
för dig som student eftersom
det ger dig både erfarenhet
och kontakter inför det
kommande jobbsökandet.
– Vi hade praktik samtidigt
som vi pluggade så vi fick
erfarenhet under tiden,

säger Camilla Sörensson, 30
år gammal, som pluggade
till hudterapeut och fick jobb
redan innan utbildningens
slut.

mycket dyr. Som sagt,
det varierar, precis som
utbudet.
Och
eftersom
yrkesutbildningarna
inte
går under någon tillsyn så
kan det vara bra att ta reda
Hon berättar att det betydde på vad tidigare elever säger
långa och intensiva dagar, om just den utbildningen
men det bidrog också till som intresserar dig.
den korta utbildningstiden
på ett år.
– Det är jätteviktigt att
kolla upp vad som exakt
– Vi hade inga lov eller ingår i utbildningen så
semester eller något sådant. man är säker på att man
Det var stentufft. Men kan börja jobba direkt efter
hellre kort och intensivt utbildningen och att det
så man kan börja jobba så inte krävs mer praktik till
fort som möjligt, istället för exempel.
att samla på sig en massa
studielån!
Olika diplomeringar
Många av yrkesutbildningarna ger en slags
Kolla vad som ingår
eller
diplom.
Att plugga en yrkes- examen
utbildning kan vara gratis, Hantverksutbildningar brukosta lite grann eller vara kar exempelvis utfästa ett

1*-0565#*-%/*/(
Scandinavian Aviation Academy (SAA) erbjuder Pilotutbildning
för den som inte har någon tidigare flygerfarenhet, men vill
påbörja en spännande flygkarriär.
SAA är en av Europas största flygskolor och har utbildat
piloter professionellt sedan 1963.
1SPGFTTJPOBM1JMPU1SPHSBN
18 månaders trafikflygarutbildning i Sverige & USA.
CSN berättigad!
Ingen tidigare flygerfarenhet krävs.

XXXCGTBBTF

”gesällbrev”. Det är ett bevis
på att man är yrkesutbildad
och att man uppnått en viss
kvalifikationsnivå – något
som många arbetsgivare
frågar efter när man söker
jobb inom sitt yrke. Ta
därför reda på förhand
vilken examen du får, så
du kan vara säker på att
utbildningen uppfyller de
krav du ställer.

Yrkesutbildning versus yrkeshögskoleutbildning
Namnen är förvirrande lika,
men en yrkesutbildning
är privat och ges ofta av
föreningar eller företag. De
är inte alltid kostnadsfria
och det är inte säkert man
får ta studielån under
tiden.

En yrkeshögskoleutbildning
(Yh) däremot är en slags
– Det finns så många kurs- yrkesutbildning men går
benämningar och yrkestitlar under statlig tillsyn och
som liknar varandra men granskas och godkänns
som ger olika behörigheter, av
Myndigheten
för
säger Camilla.
Yrkes-högskolan. Den är
kostnadsfri och berättigar
– Den utbildningen jag till studiemedel.
gick gav mig en certifiering
som är gångbar utomlands, För mer information se
men långt ifrån alla www.yrkesutbildningar.se.
diplomeringar
ger
den
möjligheten.
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YRKESUTBILDNING

Träning, mindfulness
och kost i samklang

Helheten är viktigast – det tycker Silje Vik Sörensen, 28 år och personlig tränare,
utbildad vid mf Hälsoutbildningar.
– Vet man inte hur kroppen utvecklas, hur den rör sig och vilka faktorer som
påverkar den, yttre som inre, så är det svårt att uppnå bra träningsresultat.
Text: Camilla Lindblad

– Jag letade efter en
utbildning som tar hänsyn
just till hur människan
verkligen fungerar och som
inte bara riktar in sig på
styrketräning, säger hon.

tillfällen. Det gör det möjligt
för den som arbetar att
ändå utbilda sig. Det finns
också möjlighet att läsa den
på heltid under sommaren.
Max jobbar heltid som
marknadsekonom
men
– För mig var det också började plugga tack vare sitt hade även ett gym för endast
personliga tränare i direkt
viktigt att lärarna hade stora intresse för träning.
anslutning. Förutom det så
gott rykte i branschen och
brann för det de gjorde, – Det var faktiskt min hade de praktiska övningar
säger Silje.
omgivning som tyckte att inne i klassrummet, som var
jag skulle göra något av min designat så att det kunde
Max Lauritzson, 44 år, går hobby, så jag tänkte att de göras om till träningssal.
utbildningen just nu.
kanske hade rätt. Och det
– Vi hade speglar och
känns väldigt bra!
whiteboards och annan
Yrkesutbildningen Licen- – Det finns många utsierad Personlig tränare är bildningar inom personlig – Visst är det intensivt när utrustning i samma rum
en av utbildningarna på mf träning, men just den man jobbar samtidigt, men anpassat för både teoretiskt
Hälsoutbildningar, och efter här har inte bara fokus det gör inget. Det är inte och praktiskt lärande.
styrketräning.
Här en tråkig stund på kursen,
genomgången
utbildning på
har man spetskompetens mixar man funktionell och sammanhållningen är Viktigt att förstå människor
inom funktionell träning styrka, kondition och inter- väldigt bra, säger Max, som Den största utmaningen som
i
kombination
med vallträning med den totala tror att det är så tack vare personlig tränare tror han
mindfulness, mental träning bilden av kost och hälsa och gruppsammansättningen.
ligger i att komma fram till
och evolutionär syn på kost alltihop. Det anpassas efter
rätt upplägg för rätt person.
individen.
– Vi är en liten grupp med
och hälsa.
blandade åldrar mellan 23-46 Silje tycker att konsten
Särpräglad inriktning
Jobba vid sidan av eller år och med olika erfarenheter, att motivera är en annan
och vi hjälper varandra fram utmaning med jobbet och
Silje Vik Sörensen, som studera under sommaren
menar att det går hand i
i grunden är naprapat, Den 33 dagar långa utbild- genom hela kursen.
hand med resultat.
hittade det hon sökte efter ningen hålls under helger
hos mf Hälsoutbildningar.
fördelade på totalt sju – Det var jättesmidigt och vi
Hos mf Hälsoutbildningar
bedriver
de
yrkesutbildningar
inom
hälsa
och
friskvård.
Deras
träningssyn präglas av
holistiskt tänkande med
funktionell och mental
träning som metod. Det
innebär att man helt utgår
från en individs bakgrund
och livsstil när man lägger
upp ett program, ser till
att träningen gör nytta i
vardagen och att personen
ifråga lär sig mentalt fokus.

– Om någon inte har
motivation att träna så
måste man förstå varför.
Det kan bero på massa
saker, som fel kost som ger
för lite energi till exempel.
Mitt jobb blir ju att ta reda
på det och hitta en lösning,
avslutar Silje.
Läs mer på www.
mfgruppen.se
HÄLSOUTBILDNINGAR

Silje Vik Sörensen

Teaterutbildningar & kurser för alla!
Teaterlinjen – 2 år halvtid

Yrkesförberedande utbildning för dig som vill bli en kreativ och
aktiv skådespelare. Antagning höst och vår.

Filmskådespelarteknik

Utveckla din skådespelarteknik framför kameran.

Vuxenkurser

För dig som vill prova på eller ta nästa steg inom teatern.

Näringsliv

Vi skräddarsyr utbildningar och kurser för näringslivet.

Barn och ungdom

Lär dig teaterns grunder genom improvisation och scenisk gestaltning.
Termins- och sommarlovskurser.

FDOOHÀ\JDUHVH

Calle Flygare Teaterskola, Västmannagatan 5, 111 24 Stockholm
Telefon 08 628 22 34, info@calleflygare.se
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Från utbildning
till jobb!
Yrkesutbildningarna har ett brett spektrum av
inriktningar och kännetecknas av sin starka fokus
på konkret och praktiskt lärande. När du är färdig

Ekonomi

Många utbildningsanordnare erbjuder nischade
yrkesutbildningar inom ekonomi som går i
privat regi och som ofta håller en mycket hög
kvalitet. En yrkesutbildning i ekonomi kan leda
till yrken som exempelvis redovisningsekonom,
mäklarassistent, bokförare, projektledare eller
ekonomiassistent. Genom en yrkesutbildning i
ekonomi får du ofta ett diplom som ett bevis på
dina kunskaper och du kan oftast sätta igång
och arbeta direkt efter examen!

kan du direkt söka jobb som det du utbildat dig
till.

Marknadsföring

Tycker du det är svårt att veta vad du vill bli? Gå
in på www.studentum.se/yrkestest och se vilken
typ av utbildning som passar dig! Här nedan finns
några tips på olika utbildningsområden som
finns. Lycka till med att hitta utbildningen som
formar Din framtid.

Tycker du om kommunikation och har många
bra idéer? Att arbeta med marknadsföring
handlar om att kommunicera en idé, vara
eller tjänst i syfte att skapa intresse och
sedan sälja det. Om du vill utveckla dina
kunskaper i marknadsföring och arbeta med
det i framtiden har du möjligheten att läsa en
yrkesutbildning i marknadsföring. Efter en
yrkesutbildning får du ofta ett examensbevis
och kan direkt börja arbeta som exempelvis
copywriter, grafisk designer eller som
marknadsförare.

Vård
Djur

Tycker du om djur och ser att du gärna
skulle vilja arbeta med djur och kanske ta
hand om dem i framtiden? Kanske vill du
arbeta på en djurpark eller som instruktör?
Det finns flera olika yrkesutbildningar för
dig som vill arbeta med djur. Efter att du
tagit examen kan du ofta gå direkt ut i
arbete som exempelvis hundinstruktör,
safariguide eller hästmassageterapeut.

Det finns många olika yrkesutbildningar inom
vård. Om du är intresserad av hur kroppen
fungerar och tycker om att hjälpa människor
så att de mår bra kan en yrkesutbildning inom
vård vara rätt för dig. Din yrkesutbildning
kan leda till massor av yrken som exempelvis
osteopat, kiropraktor eller friskvårdsterapeut.
Under många av utbildningarna får du även
kunskaper i företagande så att du efter din
utbildning kan starta en egen klinik eller jobba
som konsult.

)6%41"5&3"1&65
Utbilda dig inom yrket som det alltid finns behov av överallt i världen!
Med vår internationella ITEC utbildning/examen finns det inga begränsningar på en
spännande utveckling inom skönhets- och hälsobranschen.
7µMKBUUTUVEFSBQ´)&-5*%FMMFS%&-5*%
Ring oss gärna så berättar vi mer!

08-653 36 41
www.beautyschool.se
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Du har drömmarna. Vi har verktygen.
Vi erbjuder utbildningar med hög kvalitet. Våra kunniga lärare finns nära dig, på webben eller i klassrum i ett
60-tal av Sveriges kommuner. Alla våra kurser är kostnadsfria och berättigar dig till studiemedel från CSN.
Kontakta vår studierådgivning:
08-555 989 00 eller info@infokomp.se
www.infokomp.se

