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VAD ÄR YRKESHÖGSKOLA? 
Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning), är ett alternativ till universitet och 
högskola i nära samarbete med näringslivet. Yrkeshögskoleutbildningar ger 
förutsättningar för den studerande till arbetslivsanknytning och etablering i 
näringslivet. För företagen innebär Yh-utbildning möjlighet att rekrytera 
kvalificerad personal med branschanpassad kompetens. 
 

Några kännetecken för Yh-utbildningar 
Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta 
snabbt kan komma ut i arbetslivet. 

• Möjligheterna till jobb direkt efter examen är mycket goda. 
• Utbildningarna finns inom många olika branscher. 
• Alla utbildningar innehåller arbetslivsanknutet lärande på olika sätt. 
• I de olika utbildningarnas ledningsgrupper är merparten av 

representanterna från respektive bransch. 
Omfattningen och studietiden på utbildningen anges i Yh-poäng: fem poäng 
motsvarar en veckas heltidsstudier. Ofta följer de inte vanlig terminsindelning, 
utan arbetslivets rytm. Det innebär att man inte alltid kan räkna med ordinarie 
skollov. 
Samtliga utbildningar är eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från CSN.  
Utbildningarna kan beroende på kvalifikationsnivå leda till en 
yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 
 

Studieformer 
Bunden 
Platsbunden utbildning är en utbildning där man studerar på plats hos 
utbildningsanordnaren. 
 
Satellitort 
En satellitort är i princip som en vanlig platsbunden utbildning. Den enda 
skillnaden är att de studerande befinner sig på en annan ort än där 
undervisningen utgår från och tar del av föreläsningarna och kursmoment via länk 
i realtid. Förhoppningsvis är man en mindre studiegrupp som följer utbildningen 
tillsammans på ett lärcentrum. 
En satellitort öppnar upp fler möjligheter för dig som vill studera, men som av 
någon anledning inte kan läsa på utbildningens ”huvudort”. Förutom att det här 
öppnar upp och ger fler personer en chans att läsa en YH-utbildning, så har även 
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arbetslivet på satellitorterna med omnejd ett stort behov av den typen av 
kompetens som utbildningen ger.  
 
Distans 
Distansutbildning är en utbildning där lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i 
tid och/eller rum. Begreppet är inte självklart, då distansutbildning kan innebära 
utbildningar med varierande inslag av distans och/eller IT-stöd. 
 

På plats lokalt eller på distans 
I början av den här katalogen hittar du de YH-utbildningar som går att läsa på plats 
i Hälsingland. Här finns också flera yrkeshögskoleutbildningar som går att läsa på 
distans från hösten 2021. Sist i katalogen hittar du de YH-utbildningar som går att 
läsa på plats i Gästrikland. Vi hoppas att vi kan inspirera dig till att börja eller 
fortsätta studera. CFL, Hälsinglands Utbildningsförbund är din lokala studieplats 
där du kan få hjälp och stöd under dina studier.  
 
Hos oss finns studieplatser både för enskilt arbete och i grupp, videokonferens-
anläggningar, datorer, webbkameror, headset, och annat du kan tänkas behöva. Vi 
har också personal på plats som kan tipsa och stödja dig på olika sätt under dina 
studier. I våra lokaler kan du vistas både dagar, kvällar och helger.  
 

 
CFL Söderhamn  
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UTBILDNINGAR I 
HÄLSINGLAND 
Internationell vindkraftstekniker ca 2 år 100% Piteå  
(Satellitort Söderhamn) 
400 YH-poäng. Vill du arbeta med Sveriges omställning till förnybar elproduktion? 
Gillar du höga höjder? Som vindkraftstekniker är du elektriker och systemansvarig 
samtidigt. Det är ett fritt yrke där du sköter planering och ansvarar för drift- och 
underhållsarbete i en eller flera vindkraftsparker eller inom annan 
energiproduktion. Branschen signalerar ett mycket tydligt behov av 
vindkraftstekniker, både på kort och lång sikt. Efter utbildningen Internationell 
vindkraftstekniker kan du operera över större geografiska områden och arbeta för 
olika typer av serviceföretag och turbintillverkare. Utbildade vindkraftstekniker är 
helt avgörande för att möta uppställda mål för Sveriges energiomställning. 
Studiestart 23/8 2021. Sista ansökningsdag 15/5.  
Läs mer på www.lernia.se  
 
Logistiker - arbetsledning och flerpartslogistik, ca 2 år, 100 % Gävle 
(Sök studieort Gävle med möjlighet att sitta i Söderhamn) 
400 yh-poäng. Vårt avlånga land behöver fler med kompetens att ta hand om 
transporter av människor och gods. Transportnäringen har ett skriande behov av 
att anställa, både nu och i framtiden. Den här utbildningen ger dig möjlighet att 
kliva rakt in i en bransch med stora möjligheter. Efter utbildningen kommer du att 
kunna arbeta som t.ex. logistiker, logistikplanerare, arbetsledare, inköpare eller 
Logistikkonsult. Studiestart 1/9 2021. Sista ansökningsdag 26/4.  
Läs mer på: www.skys.se  
 
Drifttekniker Kraft & Värme/Process, ca 2 år, 100 % Gävle 
(Sök studieort Gävle med möjlighet att sitta i Söderhamn) 
400 yh-poäng. Utbildningen ger dig yrkeskompetens för att arbeta som 
Drifttekniker och Underhållstekniker med utrustning, system och komponenter 
inom kraft-energi- och processindustrin. Utbildningen ger också kompetens inom 
projektledning, projektering/utredning och arbetsledning. Den ger möjligheter till 
karriärutveckling inom de olika yrkesspåren. Några av tyngdpunkterna i 
utbildningen är energieffektivisering och driftoptimering, drift och underhåll inom 
kraftvärme och fjärrvärme. Studiestart 1/9 2021. Sista ansökningsdag 26/4.  
Läs mer på: www.skys.se 

http://www.lernia.se/
http://www.skys.se/
http://www.skys.se/
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Vattenkrafttekniker ca 2 år 100% Jokkmokk 
(Distans med möjlighet att sitta på ditt lokala lärcentrum) 
400 YH-poäng. Som vattenkraftstekniker utför du drift-, underhålls- och 
tillsynsarbeten i kraftstationen samt kopplingar i ställverk. Du jobbar med 
förebyggande underhåll av elektriska och mekaniska anläggningsdelar, felsökning, 
operativt arbete vid en driftcentral eller i ett kontrollrum. Du utför service och 
underhåll av t ex hydrauliska system, avställning av generator, turbin i vattenvägar 
i samband med revision och analysering av data. I arbetet ingår 
beredskapstjänstgöring. Arbetet ställer krav på kreativitet, resultatinriktning och 
god samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete under eget ansvar. 
Titlar hos de olika företagen är förutom vattenkraftstekniker; anläggningstekniker, 
drifttekniker, projektledare och servicetekniker. Studiestart augusti 2021. Sista 
ansökningsdag 15/5.  
Läs mer på www.lapplands.se/larcentra 
 
Skogsbrukstekniker ca 1,5 år 100% Alfta, Ljusdal (bunden) 
300 YH-poäng. Skogsindustrin är en av landets viktigaste basindustrier som skapar 
sysselsättning i hela landet och skogsbruket är det första ledet i förädlingskedjan. 
Utvecklingen i skogsbruket vad gäller maskiner, metoder och miljöhänsyn samt 
entreprenörskap har medfört högre krav på yrkesrollen. Efter denna utbildning 
kan man tänka sig arbeta som skogsmaskinförare, skogsvårdare, vara arbetsledare 
för skogsmaskingrupper, bli skogsmaskinentreprenör, eller driva annat 
företagande inom skogsbruket.  
Arbetsmarknaden ser ljus ut för de som satsar på en utbildning inom skogsbruket. 
Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 15/5.  
Läs mer på www.skogstekniska.se 
 
Servicetekniker ca 1,5 år 100 % Alfta (bunden) 
300 YH-poäng. Att bli Servicetekniker syftar till att ge goda praktiska och teoretiska 
kunskaper med ett högt tekniskt innehåll. Efter avslutad utbildning ska den 
studerande ha kompetenser för att kunna arbeta som servicetekniker mot 
skogsmaskiner alternativt entreprenads och jordbruksmaskiner i verkstad och ute 
i fält. Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 15/5.  
Läs mer på www.skogstekniska.se 
 
Byggproduktionsledare ROT ca 2 år 100 % Hudiksvall (bunden) 
430 YH-poäng. Efter examen från den här utbildningen kan du gå rakt in i 
anställning som byggproduktionsledare. Utbildningen är självklart hopsatt 

http://www.lapplands.se/larcentra
http://www.skogstekniska.se/
http://www.skogstekniska.se/
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tillsammans med företag som vill anställa dig efter examen. Den största bristen i 
byggsektorn gäller byggproduktionsledare. Efterfrågan inom nyproduktion är 
mycket stor, accelererande och väntas bestå en längre tid. Som 
byggproduktionsledare behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför 
läser du flera olika ämnen, bland annat byggproduktion och ekonomi, hållbarhet 
och energieffektivisering, ledarskap och installationssamordning. En stor del av 
utbildningen är LIA, där du är ute på något av de många branschföretagen och 
praktiserar. Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 18/4.  
Läs mer på www.kyh.se 
 
Behandlingspedagog ca 2 år 100% Hudiksvall (bunden) 
440 YH-poäng. Som behandlingspedagog kan du arbeta med människor i alla 
åldrar. Det kan handla om någon form av beroende- eller psykosocial problematik 
där någon är i behov av professionell behandling. Du kan arbeta som boendestöd 
inom socialpsykiatrin, som resurs eller liknande på en skola, hem för 
ensamkommande flyktingbarn och inom kriminalvården. Studiestart augusti 2021. 
Sista ansökningsdag 1/5.  
Läs mer på www.hudiksvall.se 
 
Integrationspedagog med arbetsmarknadskompetens ca 1 år 100% 
Hudiksvall (bunden) 
225 YH-poäng. Integrationspedagogutbildningen ger dig kompetens för att arbeta i 
vardagen med ensamkommande barn och ungdomar, flyktingar och invandrare. 
Den ger dig möjlighet att arbeta med integration inom ett brett yrkesområde. 
Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 15/4.  
Läs mer på www.hudiksvall.se 
 
IT-Säkerhetstekniker – Etisk hackare, ca 2 år, 100%, Hudiksvall (bunden) 
440 YH-poäng. Utbildningen består av kurser som täcker upp hela det 
kunskapsområde du behöver behärska för direkt övergång från studier till arbete i 
en spännande och motiverande arbetsmiljö inom IT-säkerhet. Du kan jobba som 
säkerhetstekniker, säkerhetsspecialist eller säkerhetskonsult på företag eller 
statliga myndigheter. Utbildningen omfattar aktuella säkerhetsproblem och risker i 
moderna nätverk samt hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur 
man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och 
molnbaserade lösningar. Studiestart september 2021. Sista ansökningsdag 16/5. 
Läs mer på www.edugrade.se/yh-utbildning 
 
 

http://www.kyh.se/
http://www.hudiksvall.se/
http://www.hudiksvall.se/
http://www.edugrade.se/yh-utbildning
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Fibertekniker ca 1 år 100% Hudiksvall (bunden) 
220 YH-poäng. Utbildningen är Sveriges mest erkända för fibertekniker och från 
hösten 2021 är den utvecklad med nya kurser inom effektiv felavhjälpning och 
5G/Smart City. Med ett mycket gott rykte i hela branschen är efterfrågan på 
utexaminerade studenter konstant hög och utbildningen ger värdefulla kunskaper 
för att snabbt komma in i yrkesrollen. Utbildningen utgår från Sveriges två 
dominerande standarder; Robust Fiber och Telia/Skanova. Upplägget för 
utbildningen baseras på 2-5 dagar/vecka på plats samt självstudier. Utbildningen 
varieras med föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt 
eller i grupp. Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 16/5.  
Läs mer på www.edugrade.se/yh-utbildning 
 
VVS-ingenjör, ca 2 år, 100 %, Hudiksvall  
(Distans med möjlighet att sitta i Hudiksvall på de fysiska träffarna) 
400 YH-poäng. Du kan arbeta både inom bygg – och anläggningsbranschen eller på 
konsultföretag. VVS-ingenjörutbildningen är framtagen i nära samarbete med 
arbetslivet, både vad gäller teoretiska ämnen och praktik. Det är i dagsläget en stor 
brist på VVS-ingenjörer, så efter avslutad utbildning kommer du minst sagt vara 
efterlängtad. Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 7/5.  
Läs mer på www.campusnykoping.se 
 
Affärsinriktad Redovisningsekonom ca 2 år 100 % Hudiksvall (Bunden) 
425 YH-poäng. Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som 
redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, redovisningsassistent, 
ekonomiansvarig eller ekonomiassistent inom såväl privat som offentlig 
verksamhet, eller kanske drömmer du om eget företag efter några år i yrket? 
Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 30/4.  
Läs mer på www.affarshogskolan.se  
 
Microsoft Azure Cloud Advisor ca 2 år 100% Hudiksvall (Bunden) 
410 YH-poäng. Yrkesrollen som Microsoft Azure Cloud Advisor innebär att hantera 
en applikationsplattform i molnet som låter Microsofts datacenter inhysa och köra 
applikationer. I yrkesrollen får du designa, skapa och hantera molnbaserade IT-
system med ett säkerhetsfokus. Du agerar rådgivare till företag och andra 
organisationer för hur man flyttar IT-leveranser och tjänster till molnet samt hur 
man integrerar med molnet, främst Microsoft Azure. Som specialist inom 
Microsoft Azure arbetar du bland annat med införandeprojekt, analys och 
systemdesign samt integrationer och migreringar i kunders IT-miljöer. Studiestart 
september 2021. Sista ansökningsdag 16/5.  
Läs mer på www.edugrade.se/yh-utbildning 

http://www.edugrade.se/yh-utbildning
http://www.campusnykoping.se/
http://www.affarshogskolan.se/
http://www.edugrade.se/yh-utbildning
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Systemutvecklare. Net med AI-kompetens ca 2 år 100% Hudiksvall (Bunden) 
405 YH-poäng. Utbildningen ger dig allt du behöver för att vara med och utveckla 
framtidens IT-system. Kunskap i programmeringsspråket C# och plattformen .NET 
hamnar i topp över företagens kompetensbehov inom programmeringsspråk. 
Systemutvecklare .NET är en mycket eftertraktad utbildning och företagen i 
branschen har ett stort rekryteringsbehov av just den kompetens som 
utbildningen ger. Du får kompetens inom det snabbväxande teknikområdet AI 
(Artificiell Intelligens) som tillämpas inom allt fler områden idag. Studiestart 
september 2021. Sista ansökningsdag 16/5.  
Läs mer på www.edugrade.se/yh-utbildning 
 
Network engineer – Nätverksspecialist ca 2 år 100% Hudiksvall (Bunden) 
415 YH-poäng. Bredbandsnäten i Sverige har byggts ut i hög takt de senaste åren 
och efterfrågan på personal med kompetens inom drift och administration av 
nätverk hos nätägare och tjänsteleverantörer är mycket stor. Digitaliseringen och 
övergången till molnbaserade tjänster driver också på behovet av kompetens inom 
data- och nätverkskommunikation. Det gör att efterfrågan på yrkesroller inom 
nätverk och nätverkssäkerhet ökar. Efter examen kan du exempelvis jobba med 
nätverkssäkerhet, driftsättning och administration av nätverk och servrar. Vår 
unika utbildning till nätverksspecialist ger dig eftertraktad kompetens inom 
framförallt avancerad nätverksteknik. Studiestart augusti 2021. Sista 
ansökningsdag 16/5.  
Läs mer på www.edugrade.se/yh-utbildning 
 

 

http://www.edugrade.se/yh-utbildning
http://www.edugrade.se/yh-utbildning


YRKESHÖGSKOLA 2021 

  

10 

DISTANSUTBILDNINGAR 
Ett urval. Samtliga 342 distansutbildningar hittar du på 
yrkeshogskolan.se  
 
UTBILDNINGAR INOM DATA/IT 
Agil Projektledare ca 2 år 50 % Stockholm, Malmö, Göteborg 
225 Yh-poäng. Studiestart augusti 2021.Utbildningen Agil projektledare är riktad till 
dig som vill utöka din kompetens och förståelse för agila metoder inom 
projektledning. Agil projektledning är på stark frammarsch på den svenska 
marknaden och har visat dokumenterat goda resultat. Metodiken ersätter i många 
fall traditionell projektledning, men även kombinationen agila och traditionella 
metoder har visat sig vara framgångsrikt.  
Läs mer på: www.ihm.se  
 
Agil Javautvecklare, ca 2 år, 100 %, Gävle Utbildningscentrum (Edugrade) 
400 yh-poäng. Studiestart september 2021. Utbildningen består av kurser som 
täcker upp hela det kunskapsområde du behöver behärska för direkt övergång 
från studier till arbete i en spännande och motiverande arbetsmiljö inom IT-
säkerhet. Du kan jobba som säkerhetstekniker, säkerhetsspecialist eller 
säkerhetskonsult på företag eller statliga myndigheter. Utbildningen omfattar 
aktuella säkerhetsproblem och risker i moderna nätverk samt hur man förebygger 
och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur man minimerar intrångsrisker i datasystem, 
trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar. Sista 
ansökningsdag 31/5.  
Läs mer på: www.edugrade.se/yh-utbildning 
 
Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet ca 2 år 50 % Stockholm               
200 Yh-poäng. Studiestart augusti 2021. Med den här utbildningen blir du en 
digital kommunikatör inom offentlig förvaltning. Ditt arbete kommer därmed att 
gå ut på att hjälpa det offentliga, till exempel myndigheter eller kommuner, med 
deras kommunikation, i första hand på webben.   
Läs mer på:  www.jensenyh.se  
 
IT-projektledare ca 1 år 100 % Jönköping 
220 yh-poäng. Studiestart augusti 2021. IT-projektledare är yrket för dig som är 
driven, flexibel, självgående och som redan har yrkeserfarenhet inom IT-relaterade 
områden. Som IT-projektledare arbetar du i huvudsak med att ta fram 
kundanpassade systemlösningar, oftast tillsammans med kunder och i samarbete 

http://www.ihm.se/
http://www.edugrade.se/yh-utbildning
http://www.jensenyh.se/
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med ditt team. Du kan även arbeta med att budgetera, tillsätta resurser, 
dokumentera och framställa kravlista.  
Läs mer på: www.tucsweden.se 
 
Webbutvecklare ca 2 år 100 % Värnamo 
400 Yh-poäng, studiestart i augusti 2021 
Som webbutvecklare inom .NET använder du den senaste tekniken för att skapa 
funktionella och dynamiska webbsystem. Du får lära dig att arbeta projektinriktat 
med fokus på ett kundorienterat affärstänkande där nytta, kvalitet och säkerhet är 
avgörande faktorer.  
Läs mer på: www.campus.varnamo.se  
 
 

UTBILDNINGAR INOM EKONOMI, ADMINISTRATION OCH 
FÖRSÄLJNING 
Butiksledare ca 2 år 50 % Stockholm 
215 YH-poäng, studiestart i september 2021 
Utbildningen är framtaget i nära samarbete med ledande branschföretag. Du får 
gedigen kunskap om butiksekonomi, ledarskap, försäljning och service. Ungefär en 
tredjedel av studietiden gör du praktik på branschföretag.  
Läs mer på: www.stockholmschoolbusiness.se   
 
Digital Conversion Manager, ca 1,5 år, 100 %, Solna 
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Utbildningen till Digital Conversion Manager är en unik heltäckande utbildning 
som kombinerar praktisk marknadsföring, digital analys och 
konverteringsoptimering, en kompetens som få besitter idag. Efter utbildningen 
ska du kunna arbeta proaktivt med digital annonsering och analys, test och 
konverteringsoptimering av digital annonsering/kampanjer.  
Läs mer på: www.smhsverige.se/utbildningar 
 
Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare, ca 2 år, 100 %, 
Stockholm  
400 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Utbildningen är sedan många år etablerad och en av de viktigaste utbildningarna 
för den som vill göra karriär inom försäkringsområdet. 
Utbildningen uppfyller Finansinspektionens  
teoretiska krav för att kunna bli förmedlare 
Läs mer på: www.fei.se  

http://www.tucsweden.se/
http://www.campus.varnamo.se/
http://www.stockholmschoolbusiness.se/
http://www.smhsverige.se/utbildningar/digital-conversion-manager/
http://www.fei.se/
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E-commerce manager, ca 2 år 100 % Jönköping 
400 Yh-poäng, studiestart i augusti 2021 
Vill du ha ett omväxlande yrke där du får driva och utveckla morgondagens e-
handel? Brinner du för digital marknadsföring och försäljning? Då är E-commerce 
Manager yrkesrollen för dig. E-handeln växer snabbt och det råder stor brist på 
personal med rätt kompetens. Du lär dig bland annat om digital marknadsföring, 
digitala affärer, affärsutveckling, webbanalys, m.m. Läs mer på: www.tucsweden.se  
 
Lönekonsult ca 1,5 år 100 % Plushögskolan i Gävle 
320 yh-poäng. Studiestart augusti 2021.  
Under utbildningen tränas du i en mängd olika praktiska situationer. Du kommer 
att kunna arbeta som lönekonsult inom privata, kommunala eller statliga 
verksamheter både inom små- och medelstora organisationer. Efter ett antal år i 
yrket kommer du också att kunna ansöka om auktorisation som Lönekonsult.  
Läs mer på: www.affarshogskolan.se 
 
Lönespecialist, ca 2,5 år, 75 %, Östersund 
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Utbildningen ger dig kompetens för praktiskt och självständigt arbete som 
lönespecialist såväl i det privata näringslivet som i offentlig verksamhet. Du får 
kompetens att arbeta med IT-baserade lönesystem.  
Läs mer på: www.iterum.se 
 
Marketing automation specialist, ca 2 år, 100 %, Helsingborg 
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Som marketing automation specialist ska du leda förändringen från traditionell 
marknadsföring och försäljning mot marknadsföringsinsatser baserat på data. 
Läs mer på: www.ya.se  

http://www.tucsweden.se/
www.affarshogskolan.se
http://www.iterum.se/
http://www.ya.se/
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Medicinsk Sekreterare, ca 2 år, 100 %, Östersund 
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Utbildningen till medicinsk sekreterare passar bra för dig som gillar samarbete och 
skriftligt och muntlig kommunikation. Du jobbar med områden inom medicinsk 
dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och 
projektledning.  
Läs mer på: www.lernia.se  
 
Medicinsk sekreterare ca 2 år 100 % Gävle 
400 yh-poäng. Studiestart augusti 2021.  
Som medicinsk sekreterare fungerar du som ett kvalificerat administrativt stöd i 
verksamheten och arbetar främst med medicinsk dokumentation, men även 
journalskrivning, service och bemötande samt dokumentation och 
receptionsarbete. Ekonomihantering, data- och statistikbearbetning och 
personaladministration kan också ingå i arbetsuppgifterna.  
Läs mer på: www.vardyrkeshogskolan.se 

 

 
Music Business Developer, ca 2 år, 100 %, Stockholm  
380 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021 
För dig som vill jobba inom framtidens musik- och underhållningsbransch. Du kan 
t.ex. arbeta som Affärsutvecklare, Kreativ marknadsförare, Artistutvecklare på t.ex. 
ett musikbolag, bokningsbolag, eventbolag o.s.v. 
Läs mer på: www.dmgeducation.se 
 

http://www.lernia.se/
http://www.vardyrkeshogskolan.se/
http://www.dmgeducation.se/
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Offentlig upphandlare/inköpare, ca 2 år, 100 %, Jönköping  
425 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Du får kunskap om lagar och regler som stat, kommuner och landsting måste följa 
vid köp av varor och tjänster. I yrkesrollen kan det också ingå att arbeta med 
strategiska inköp. 
Läs mer på: www.tucsweden.se 
 
Optikerassistent, ca 1 år, 100 %, Jönköping  
200 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Som optikerassisten bemöter du kunder på ett serviceinriktat sätt och 
kommunicerar din kunskap om optiska hjälpmedel utifrån kundens behov. I rollen 
ingår även att på ett förtroendegivande sätt vägleda kunden från val av bågar till 
slutprodukt utifrån kundens stil, behov och förutsättningar.  
Läs mer på: www.tucsweden.se 
 
Public bid manager ca 2 år, 100 % Göteborg 
400 yh-poäng, studiestart september 2021. 
Vill du bli expert på anbudsgivning och att göra framgångsrika affärer med stat, 
kommun och landsting? Public Bid Manager ger dig kunskaper om hur du och ditt 
företag kan utveckla strategi, organisation och konkreta verktyg för ett strategiskt 
helhetsgrepp och bli än mer lönsamma.  
Läs mer på: www.ihm.se  
 
Socialadministratör, ca 1,5 år, 100 %, Sollefteå  
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. I utbildningen får du praktiska och 
teoretiska kunskaper för att kunna arbeta inom en offentlig förvaltning inriktad 
mot socialt arbete. Under utbildningen förbereds du för att kunna utföra 
administrativa uppgifter, men du får också kunskaper inom exempelvis 
socialtjänstlagen. 
Läs mer på: www.solleftea.se 
 
Technical Account Manager, ca 2 år, 100 % Göteborg 
420 yh-poäng, studiestart september 2021. Som technical account manager 
arbetar du med att skapa långsiktiga relationer till företagets nyckelkunder. Du 
utvecklar affärsrelationerna och agerar förespråkare och tekniskt stöd åt dina 
företagskunder. Du kan deras verksamhet inifrån och förstår hur kritisk deras 
tekniska lösningar är för verksamheten.  
Läs mer på www.hermods.se  

 
 

http://www.tucsweden.se/
http://www.tucsweden.se/
http://www.ihm.se/
http://www.solleftea.se/utbildningbarnomsorg/skolwebbar/reveljen/yrkeshogskola/socialadministrator.4.2049f0df158bbcc55e36d3.html
http://www.hermods.se/
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UTBILDNINGAR INOM HOTELL, RESTAURANG OCH TURISM 

 

Affärsutvecklare besöksnäringen, ca 2 år, 100 %, Falun, Åre, Visby, 
Örnsköldsvik  
400 Yh-poäng, Löpande kursstarter beroende på ort. Du utvecklar och underhåller 
besöksnäringen i till exempel en kommun. Du paketerar lösningar utifrån kundens 
behov med en lönsamhetsaspekt och med hänsyn till regelverk. Du kan arbeta 
som affärsutvecklare på t.ex. anläggningar, destinationer, attraktioner, kommuner, 
regioner, företag o.s.v.  
Läs mer på: www.ya.se 
 
Arbetsledare inom måltidsservice ca 2 år 50 % Stockholm 
200 Yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Att vara arbetsledare inom måltidsservice är ett spännande yrke där du använder 
såväl dina kulinariska, som sociala och ekonomiska kunskaper. Denna utbildning 
riktar sig till bland annat dig som redan idag arbetar inom måltidsservice och vill ta 
ett karriärkliv.  
Läs mer på: www.tucsweden.se  
 
Hotel Supervisor ca 2 år 50 %, Falun 
225 Yh-poäng, Flera studiestarter beroende på ort. Som Hotel supervisor har du 
ett helhetsansvar för reception, konferens och housekeeping. Du jobbar bland 
annat med schemaläggning, ledarskap, försäljning, ekonomi, arbetsmiljö och 
säkerhet på ett hotell.  
Läs mer på: www.ya.se 
 
Kitchen Manager, ca 1,5 år, 75 %, Båstad     200 Yh-poäng, Studiestart oktober 
2021. Kitchen Manager vänder sig till dig som har arbete eller är mellan jobb och 
vill vidare.. Genom de teoretiska kurserna ges den studerande kunskap som krävs 
för att arbeta som Kitchen Manager och genom de valbara kurserna ges de 
färdigheter i hantverksskicklighet som efterfrågas.  
Läs mer på: www.bastad.se/akademibastad    
 

http://www.ya.se/
http://www.tucsweden.se/
http://www.ya.se/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kitchen-manager/
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Operativ ledare – inriktning Revenue Management, ca 1 år, 75%, Båstad  
150 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Den ettåriga ledarutbildningen ger dig som mellanchef, med en ansvarsroll på din 
anläggning eller som har en ambition att nå dit, en möjlighet till att få fördjupad 
kompetens fart inom ledarskap, försäljning, Ekonomi och Revenue Management. 
Läs mer på: www.akademi.bastad.se/  
 
Revenue Management data analyst, ca 1,5 år, 50%, Stockholm 
150 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. Revenue Management handlar om att ta 
kontroll över utbud och efterfrågan och på detta sätt öka företagets lönsamhet. 
Arbetsuppgifterna genomförs i nära samarbete med det kommersiella teamet där 
det ingår försäljning, marknadsföring och distribution. Utbildningen bygger på 
tidigare arbetslivserfarenhet och studierna parallellt med nuvarande arbete gör att 
du får möjlighet att omsätta dina förvärvade kunskaper direkt. 
Läs mer på: www.schartau.se 
 
TRAC Turism- och Resekonsult, ca 2 år, 100 %, Uppsala 
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021 
Som turism och resekonsult är du expert på resor, bokning och paketering av 
resetjänster. Du hjälper så väl privatkunder, affärsresekunder eller grupper att 
planera och boka sina upplevelser. Idag sker mycket bokning online vilket innebär 
en hel del support kring självbokning och ändringar av redan genomförda 
bokningar.  
Läs mer på: www.ya.se   
 

 

http://www.akademi.bastad.se/
http://www.schartau.se/yh-utbildningar/revenue-management.html
http://www.ya.se/
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UTBILDNINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT SOCIALT 
ARBETE 
Ambulanssjukvårdare, ca 1 år, 100 % Luleå 
200 Yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Är du utbildad undersköterska och vill vidareutbilda dig till ambulanssjukvårdare? 
Som ambulanssjukvårdare är ingen dag den andra lik och du gör ett betydande 
och viktigt arbete. I vår utbildning lär du dig allt om prehospital vård, akutsjukvård. 
Läs mer på: www.lernia.se  
 
Apotekstekniker, ca 1,5 år, 100 %, Sundsvall, Linköping  
300 Yh-poäng, studiestart september 2021. 
Är du intresserad av rådgivning inom egenvård, friskvård och livsstilsfrågor? Har 
du ett empatiskt förhållningssätt och samtidigt gillar försäljningsarbete och 
varuhantering? Då kan vår utbildning till apotekstekniker vara något för dig!  
Läs mer på: www.lernia.se    
 
Barnspecialiserad undersköterska, ca 1 år, 100 %, Karlstad 
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad undersköterska inom 
barnsjukvård och omsorg om barn med funktionsnedsättning. Du ska kunna 
stödja barnet, anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap till praktisk 
omvårdnad samt ta till dig nya arbetsmetoder utifrån ett evidensbaserat tänkande.  
Läs mer på: www.karlstad.se   
 
Behandlingsassistent, ca 2 år, 100 %, Forshaga 
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar 
med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och kriminalitet samt 
integrationsarbete. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som 
behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete. 
Läs mer på: www.forshaga.se/yh 
 
Behandlingspedagog, ca 2 år, 100 %, Eskilstuna, Falun, Uppsala  
400 Yh-poäng, Flera studiestarter beroende på studieort. Som 
behandlingspedagog jobbar du med vård och behandling av människor med olika 
typer av problem och sjukdomar. Du jobbar ofta i verksamheter tillhörande 
Statens institutionsstyrelse (SiS), kriminalvården, Hem för vård eller boende (HVB) 
inom missbruks- och barn/ungdomsvård alternativt psykiatrisk vård eller 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.  
Läs mer på: www.ya.se  
 

http://www.lernia.se/
http://www.lernia.se/
http://www.karlstad.se/
http://www.forshaga.se/yh
http://www.ya.se/
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Demensspecialiserad undersköterska, ca 2 år, 50 % Skövde                                                       
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. Utbildningen är en vidareutbildning för 
vård- och omsorgspersonal som ger fördjupad yrkeskompetens inom området 
demensvård- och omsorg. Utbildningen leder till yrkesrollen Demensspecialiserad 
undersköterska.            
Läs mer på: www.skovde.se  
 
Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, ca 2 år, 50%, 
Skellefteå 
200 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
En vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen ger en fördjupad 
yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med 
demenssjukdom/psykisk sjukdom hos äldre. Utbildningen ger också möjligheter 
att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga. 
Läs mer på: www.skelleftea.se/yrkeshogskolan 
 
Integrationspedagog med arbetsmarknadskompetens, ca 1 år, 100 %, 
Hudiksvall 
225 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Integrationspedagogutbildningen ger dig kompetens för att arbeta i vardagen med 
ensamkommande barn och ungdomar, flyktingar och invandrare. Den ger dig 
möjlighet att arbeta med integration inom ett brett yrkesområde.  
Läs mer på: www.hudiksvall.se  
 
Medicinsk fotterapeut ca 1,5 år 100 % Tranås 300 Yh-poäng, studiestart 
september 2021 
Är du undersköterska, intresserad av fotvård och vill arbeta med människor? 
Utbilda dig då till medicinsk fotterapeut och du har kunskaper om fotens anatomi, 
olika fysiska lagars påverkan på våra rörelser samt fysiologi. I din yrkesroll 
förhindrar och diagnostiserar du patientens problem och ger rätt behandling. Med 
vår utbildning till medicinsk fotterapeut ligger framtiden för dina fötter. 
Utbildningen sker på distans med närträffar i Tranås.  
Läs mer på: www.tucsweden.se  
 
Medicinsk fotterapeut ca 1,5 år 100 % Örnsköldsvik 
300 Yh-poäng, studiestart september 2021. Som medicinsk fotterapeut jobbar du 
med fotterapi utifrån ett helhetsperspektiv – du kommer ha kunskap om olika 
behandlings- och undersökningsmetoder och sjukdomslära. Du kommer veta vilka 
faktorer som påverkar fothälsan.  
Läs mer på: www.nyhs.se  
 

http://www.skovde.se/
http://www.skelleftea.se/yrkeshogskolan
http://www.hudiksvall.se/
http://www.tucsweden.se/
http://www.nyhs.se/
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Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog, ca 2 år, 50%, 
Kramfors 
 200 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Utbildningen vänder sig till dig som har en vilja att utveckla din yrkesroll inom 
psykiatri och funktionshinder. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och 
färdigheter om personernas livsvillkor, psykiatriska sjukdomar och dess 
omvårdnad, livsstilssjukdomar, återhämtning och rehabilitering, missbruk och 
beroende.  
Läs mer på: www.yhk.se  
 
Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna ca 2 år 100 % 
Säter 
400 Yh-poäng, studiestart september 2021. 
För att aktivt kunna delta i utvecklingsarbete inom olika psykiatriska verksamheter 
krävs både grundläggande och specialiserade kunskaper samt förmåga till kritisk 
granskning av aktuella arbetsmetoder. Med ett reflekterande förhållningssätt och 
flexibel undervisning stimulerar utbildningen din personliga utveckling och ditt 
lärande. 
Läs mer på: www.ltdalarna.se  
 

 

 
Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT, ca 2 år, 100 %, Stockholm 
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Utbildningen ger dig specialiserad kompetens för socialpedagogiskt arbete med 
barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, 
inom sociala verksamheter i kommun och landsting, på boenden för 
ensamkommande barn samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter.  
Läs mer på: www.sverigehalsan.se 

http://www.yhk.se/
http://www.ltdalarna.se/
http://www.sverigehalsan.se/
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Specialistundersköterska psykiatrisk verksamhet 1 år 100 %, Gävle  
220 yh-poäng. Studiestart augusti 2021.  
Som specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet arbetar du 
professionellt med att vårda personer med psykisk ohälsa. Utbildningen ger dig 
rätt verktyg för att arbeta personcentrerat med olika hälsofrämjande insatser. Du 
får djupare kunskap inom olika psykiatriska sjukdomstillstånd, hur du bemöter och 
samarbetar med patienter och anhöriga och hur du för korrekt dokumentation 
och följer rådande lagar och regelverk.  
Läs mer på: www.hermods.se 
 
Specialistundersköterska - demens, ca 2 år, 50 %, Nyköping 
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Det här är en vidareutbildning för dig som redan arbetar som undersköterska. 
Som specialistundersköterska har du ett ansvarsfullt jobb där du arbetar för att ge 
demenssjuka en bättre tillvaro. Du fungerar också ofta som handledare för 
kollegor, utvecklar och kvalitetssäkrar arbetet inom äldreomsorgen. 
Läs mer på: www.campusnykoping.se 
 
Specialistundersköterska inom akutsjukvård, ca 1 år, Sundsvall 
200 Yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Med tanke på patienternas ofta komplexa vårdbehov krävs det vårdpersonal som 
är utbildad på en högre nivå för att kunna säkerställa en personcentrerad vård av 
kvalitet. Redan idag är det mycket svårt att rekrytera undersköterskor med 
utbildning eller erfarenhet från akutsjukvård.  
Läs mer på: www.vuxenutbildning.org  
 
Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och 
rehabilitering, ca 2 år, 50 %, Uppsala 
200 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering är 
till för dig som arbetar som undersköterska inom vård och omsorg och vill gå 
vidare och specialisera dig inom området hälsa och rehabilitering.  
Läs mer på: www.folkuniversitetet.se  
 
Specialistundersköterska barn- och ungdomssjukvård, ca 1 år, 100 %, Växjö 
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
En vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen förbereder dig 
på att möta nyfödda och för tidigt födda barn med funktionsnedsättning och vårda 
svårt sjuka barn och ungdomar.  
Läs mer på: www.regionkronoberg.se  
    

http://www.campusnykoping.se/
http://www.vuxenutbildning.org/
http://www.folkuniversitetet.se/
http://www.regionkronoberg.se/
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Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, ca 2 år, 50 %, Flertalet orter 
200 Yh-poäng, Flera studiestarter. Målet med utbildningen är att du som 
studerande ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. 
Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk 
omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi.  
Läs mer på: www.kui.se 
 
Specialistundersköterska Neuropsykiatri kompetens, ca 1 år, 100 %, Uppsala 
225 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
En vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Du kan arbeta inom vård och 
omsorg med tyngdpunkt på olika neuro-psykiatriska tillstånd. Arbetsområdena 
ligger inom till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst, 
LSS-boenden och Kriminalvården.  
Läs mer på: www.ya.se 
 
Specialistutbildad undersköterska - Psykiatri, ca 2 år, 50 %, Bromma, 
Katrineholm 
210 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Behovet av vidareutbildade undersköterskor inom psykiatri ökar kraftigt då vården 
har förändrats samt att psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Med 
expertkompetens inom psykiatri får du en kunskap som är särskilt eftertraktad.  
Läs mer på: www.tuc.se   
 
Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård ca 2 år 50 % Jönköping 
200 Yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Du kommer exempelvis fördjupa dig i de fyra hörnstenarna med symtomkontroll, 
teamarbete, kommunikation samt stöd till närstående. Kunskapen kommer göra 
dig medveten om att du är en del av ett sammanhang, din yrkesroll blir tydligare 
och du får ett bredare perspektiv.. Läs mer på: www.consensum-yh.se  
 
Specialistutbildad undersköterska välfärdsteknologi, ca 1 år, 50 %, Skövde  
100 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
En vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Välfärdsteknologi definieras 
som kunskapen om och användande av teknik som kan bidra till ökad 
trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med 
funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.  
Läs mer på: www.skovde.se  
 
Steriltekniker, ca 1,5 år, 100 %, Stockholm  
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. Steriltekniker är en utbildning i tiden. Nya 
operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den 

http://www.kui.se/kui-yrkeshogskola
http://www.ya.se/
http://www.tuc.se/
http://www.consensum-yh.se/
http://www.skovde.se/
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personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och 
djupare kunskap inom området. Med en utbildning till steriltekniker får du den 
formella kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. Läs mer på: 
www.ya.se  
 
 
Steriltekniker, ca 1,5 år, 100 %, Stockholm, Uddevalla   
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Efter avslutad utbildning har du specialiserad kunskap inom vårdhygien, teoretisk 
och praktisk hantering av rengöring- och steriliseringsprocesser, instrument- och 
förrådshantering samt överblick över yrkes- och kompetensområden.  
Läs mer på: www.vardyrkeshogskolan.se 
 
Stödpedagog, ca 2 år, 50% flertalet orter 
200 Yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Det finns ett behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i 
Sverige. För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagens 
intentioner krävs mer kvalificerad arbetskraft. Stödpedagog är en kvalificerad 
yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn. Läs mer på: 
www.kui.se  
 
Stödpedagog inom funktionshinderområdet, ca 2 år, 50 %, Nyköping  
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Utbildningen är en vidareutbildning för dig som arbetar inom 
funktionsnedsättningsområdet. Du får professionell kunskap om hur du med hjälp 
av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna 
till en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd. Läs mer på: 
www.campusnykoping.se 
 

 

http://www.ya.se/
http://www.vardyrkeshogskolan.se/
http://www.kui.se/
http://www.campusnykoping.se/
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Tandsköterska, ca 1,5 år, 100 %, Västerås, Kista  
325 Yh-poäng, Studiestart september 2021.  
Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av 
patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. 
En tandsköterska har stort ansvar i klinikens hygien och smittskydd.  
Läs mer på: www.medlearn.se  
 
Tandsköterska, ca 1,5 år, 100 %, Nyköping 
325 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Som tandsköterska jobbar du bland annat med att assistera vid 
tandvårdsbehandlingar, göra tandhälsokontroller, förbereda behandlingar, ge 
lokalbedövning och utföra enklare fyllningar.  
Läs mer på: www.campusnykoping.se    
 
Välfärdstekniksamordnare, ca 1 år, 50 %, Solna  
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. Den här 1-åriga distansutbildningen 
vänder sig till dig som jobbar som undersköterska eller har annan relevant 
yrkesroll inom vård och omsorg och som nu vill vidareutbilda dig för att bli en 
nyckelperson i implementeringen av ny välfärdsteknik.  
Läs mer på: www.nackademin.se  

 
 

UTBILDNINGAR INOM PEDAGOGISKT ARBETE 
Flyginstruktörsutbildning ca 1 år 100 % Västerås 
210 yh-poäng, studiestart augusti 2021 
YH Integrerad Trafikflygarutbildning tar dig från lite eller ingen flygerfarenhet till 
att ha alla de certifikat och behörigheter som krävs för att kunna jobba som First 
Officer på ett europeiskt flygbolag.  
Läs mer på www.osmaviationacademy.com/ 
 
Lärarassistent ca 1,5 år 100 % Solna, Stockholm, Nässjö 
300 Yh poäng, studiestart augusti 2021. Lärarassistent är en relativt ny yrkesroll 
som håller på att växa fram inom skolans värld. Det är ett yrke för dig som vill 
jobba med barn och ungdomar i skolan och vara ett stöd, både i och utanför 
klassrummen. Som lärarassistent blir du en del av det pedagogiska 
sammanhanget och hjälper till att skapa en trygg och stabil miljö i skolan. 
Läs mer på: www.nackademin.se  
 
Lärarassistent med digital kompetens ca 2 år 50 % Stockholm 
205 yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Ta chansen att utbilda dig till ett av de viktigaste och roligaste jobben som finns. 

http://www.medlearn.se/
http://www.nackademin.se/
http://www.osmaviationacademy.com/
http://www.nackademin.se/
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Som lärarassistent med digital kompetens kommer du vara ett efterlängtat stöd 
och ge råd till både lärare och elever. 
Läs mer på: www.medieinstitutet.se  
 
Lärarassistent med specialisering inom integration, ca 1,5 år, 100 %, 
Stockholm, Malmö, Piteå 
300 Yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Är du intresserad av ett arbete där du stöttar lärare i deras administration och 
samtidigt ha ett integrerande arbetssätt? Vill du jobba med ungdomar som 
studiehandledare och har ett starkt administrativt driv?  
Läs mer på: www.lernia.se  
 
Specialistbarnskötare Funktionsvariationer/Språkutveckling ca 2 år 100% 
Stockholm 
200 Yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Antalet barn fortsätter att öka och Sverige står inför en stor förväntad brist på 
förskolelärare. Denna utbildning ger dig specialiserade kunskaper om barns 
lärande, digitala arbetssätt, IKT som hjälpmedel, grupprocesser, didaktiska 
lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete. Du väljer inriktningsområde 
Funktionsvariation eller Språkutveckling.  
Läs mer på: www.kui.se   
 
Specialistbarnskötare, ca 2 år, 50%, Nyköping 
200 Yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Förskolan har i dag stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som antalet barn ökar. 
Det finns ett behov av att öka kompetensen hos barnskötare som en del i att täcka 
behovet av förskollärare. Detta är en vidareutbildning för barnskötare som bl.a. 
ger specialistkunskaper inom didaktik. 
Läs mer på: www.campusnykoping.se 
 
Trafiklärare, ca 1,5 år, 100 % Härnösand, Norrköping, Östersund 
300 Yh-poäng, flera kurstarter och studieorter. 
Som trafiklärare undervisar du elever som ska ta körkort för bland annat 
personbil. Trafikläraryrket är ett väldigt socialt yrke där du möts av nya 
personligheter varje dag och följer deras väg mot körkortet. Du utbildar både i bil 
och i lektionssal. Du planerar och organiserar lektioner, talar inför grupper och ska 
kunna ge både coachning och mental träning till dina elever så att de klarar av 
utbildning och tester på väg mot sitt körkort.  
Läs mer på: www.ya.se  
 

 

http://www.medieinstitutet.se/
http://www.lernia.se/
http://www.kui.se/
http://www.campusnykoping.se/
http://www.ya.se/
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UTBILDNINGAR INOM JOURNALISTIK OCH INFORMATION 
Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet, ca 2 år, 100 %, Stockholm 
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021 
En digital kommunikatör inom offentlig förvaltning har i uppgift att hjälpa det 
offentliga, till exempel myndigheter eller kommuner med deras kommunikation, i 
första hand på webben. Som digital kommunikatör är du nyfiken, aktiv och håller 
dig uppdaterad både teknik- och informationsmässigt.  
Läs mer på: www.jensenyh.se  
 
Teknikinformatör, ca 1 år, 100 %, Solna  
220 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Teknik finns överallt och spelar en roll i 
nästan alla sammanhang. Ny teknik 
behöver beskrivas, tekniska produkter och 
användningen av dem behöver 
åskådliggöras och förklaras.  
Läs mer på: www.hermods.se/yh 
 
Social Media Manager, ca 1,5 år, 100 %, 
Stockholm  
310 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Som Social Media Manager förmedlar du 
ett tydligt syfte för ett företags 
kommunikation utåt, det kan till exempel 
handla om att öka antalet sålda produkter, 
skapa varumärkeskännedom eller 
attrahera nya medarbetare. Som digital 
kommunikatör kan du arbeta fokuserat 
mot antingen ”organiskt” innehåll eller 
”paid”..  
Läs mer på: www.nackademin.se  
 
 

UTBILDNINGAR INOM JURIDIK 
Dokumentcontroller / registrator, ca 1,5 år, 75 %, Tumba 
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Utbildningen ska tillgodose en växande efterfrågan på specialistkompetens inom 
dokument- och informationshantering inom offentlig sektor. 
Registratorsfunktionen syftar i första hand till att upprätthålla de insynskrav som 
ställs på offentlig verksamhet.  
Läs mer på: www.xenter.se  

http://www.jensenyh.se/
http://www.hermods.se/yh
http://www.nackademin.se/
http://www.xenter.se/
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UTBILDNINGAR INOM KULTUR, MEDIA OCH DESIGN 
Digital utbildningsproducent, ca 1 år, 100 %, Stockholm 
215 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Efterfrågan efter producenter för digitalt lärande har kraftigt växt under det 
senaste året och fortsätter att växa framåt. Att arbeta som digital 
utbildningsproducent innebär att kunna planera och producera digitalt innehåll för 
ett kvalitetsäkrat lärande.  
Läs mer på: www.nyhs.se   
 
Kyrkomusiker, 50  eller 100 %, Mellansel 
500 Yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
På Mellansels Folkhögskola kan du välja olika vägar för att få din kyrkomusiker-
/kantorsexamen. Kyrkomusikerutbildning. Båda studievarianter läses som 
Yrkeshögskoleutbildning, 500 YH-poäng eller Folkhögskolekurs. Distanskursen 
utgörs av nio intensivhelger på skolan, plus en sommarkurs under juni eller 
augusti. Du måste därför ha utrustning för att spela in lektionerna samt tillgång till 
övningsinstrument på din hemort. 
Läs mer på: www.mfhs.se  
 
Manusförfattare, ca 1,5 år, 100 %, Sunne  
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Vidareutbildning för dig som vill utbilda dig till manusförfattare för film och 
dramaserie.  
Webbaserade onlineworkshops, föreläsningar och seminarier. Sex närträffar med 
manusgenomgång, workshops, filmanalys och möten med yrkesverksamma 
manusförfattare, skådespelare, regissörer och producenter. Träffarna är förlagda 
till Sunne, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn och Berlin. 
Läs mer på: www.almamanusutbildning.com 
 

 

http://www.nyhs.se/
http://www.mfhs.se/
http://www.almamanusutbildning.com/
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UTBILDNINGAR INOM BYGG, ANLÄGGNING OCH FASTIGHET 
Avancerad GIS-användare ca 1 år 100 % Folkuniversitetet Gävle  
215 yh-poäng. Arbetsmarknaden är idag mycket god för GIS-användare och den 
ser inte ut att bli mättad på länge. I takt med att GIS används i arbetslivet mer och 
mer, både inom offentlig sektor och många branscher inom det privata 
näringslivet, har det vuxit fram ett stort behov av personal med specialkunskaper 
inom GIS. Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 30/4.   
Läs mer på: www.folkuniversitetet.se   
 
Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn ca 2 år 100 % Folkuniversitetet Gävle  
400 yh-poäng.Som arbetsmiljöingenjör går du en ljus framtid till mötes. 
Efterfrågan är stor och yrkeslivet har svårt att hitta personer med rätt kompetens. 
Med stora pensionsavgångar, nya lagkrav och tidigare avsaknad av sammanhållen 
utbildning inom området blir du attraktiv på arbetsmarknaden. Studiestart augusti 
2021. Sista ansökningsdag 30/4.   
Läs mer på: www.folkuniversitetet.se   
 
Anläggningsingenjör – infrastruktur, ca 2 år, 100 %, Malmö, Stockholm, 
Göteborg, Örebro 
400 Yh-poäng, flera studiestarter beroende på studieort. Vill du arbeta med 
samhällsutveckling och infrastruktur? Utbilda dig till anläggningsingenjör och var 
med och bygg Sverige! Som anläggningsingenjör arbetar du med att planera och 
driva framtida bostads- och infrastruktursatsningar. 
Läs mer på: www.hermods.se  
 
Betongingenjör, ca 1,5 år, 100 %, Göteborg 
300 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Som betongingenjör är du ingenjör med specialkunskaper inom byggmaterialet 
betong. Typ av tjänster du kan söka efter genomförd utbildning är bland annat 
betongingenjör, betongspecialist och platsansvarig betong.  
Läs mer på: www.ya.se  
 
Bygglovshandläggare, ca 1,5 år, 100 %, Örnsköldsvik  
300 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Du läser bland annat Bygglovsprocessen, Byggnadsteknik och Samhällsplanering, 
arkitektur och gestaltning. 
Läs mer på: www.nyhs.se  
 
Bygglovshandläggare, ca 2 år, 100 %, Nässjö, Växjö, Helsinborg 
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten 

http://www.hermods.se/
http://www.ya.se/
http://www.nyhs.se/
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med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du 
utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och 
bygglagen. 
Läs mer på: www.ya.se  
 
Byggnadsingenjör mark och vatten, ca 1,5 år, 100 %, Stockholm 
300 yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Vill du jobba med att utforma stadsmiljön, se en stad växa och utvecklas? En 
byggnadsingenjör med inriktning mark och vatten står för den tekniska 
kompetensen när det gäller projektering och utförande av mark- och 
anläggningsarbeten. Det kan vara allt ifrån bostadsgårdar, skolgårdar, lek- och 
idrottsplatser, parker och parkeringsplatser till trottoarer och cykelbanor. 
Läs mer på: www.nackademin.se  
 
Drift- och fastighetstekniker, ca 1,5 år, 100 %, Västerås, Uppsala 
300 Yh-poäng, Studiestart september 2021. Som drift- och fastighetstekniker är du 
en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska 
system i fråga om drift, underhåll och skötsel. En stor del av arbetet innebär också 
att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar..  
Läs mer på: www.ya.se/ 
 
Fastighetsförvaltare, ca 2,5 år, 100 %, Linköping  
500 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Vill du ha ett omväxlande och flexibelt arbete med mycket kundkontakt? Då kan 
yrket som fastighetsförvaltare vara jobbet för dig. Som fastighetsförvaltare har du 
en viktig roll på fastighetsföretaget och du ansvarar för förvaltningen av en eller 
flera fastigheter. I din roll som arbetsledare är du insatt i teknik, ekonomi, 
kundkontakt och juridik.  
Läs mer på: www.tucsweden.se  
 
Kalkylator inom VVS, ca 1 år, 50 %, Stockholm 
100 yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
För att få affärer krävs prisvärda och kvalitativa offerter. Som kalkylator inom VVS 
drivs du av att hitta lösningar på tekniska utmaningar och ekonomiska 
förutsättningar. Du arbetar på kontor som stöd till chef och ledning med komplexa 
uppgifter så som att beräkna tids-, material- och personalkostnader.  
Läs mer på: www.insu.se  
 

Mobila System och GIT, ca 2 år, 100 %, Uppsala    
420 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Den här utbildningen ger dig möjligheten att koppla samman geografisk IT med 

http://www.ya.se/
http://www.nackademin.se/
http://www.ya.se/
http://www.tucsweden.se/
http://www.insu.se/
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den mobila tekniken. Du kommer efter utbildningen att kunna förstå, administrera 
och tillämpa geografisk informationsteknik (GIT), samt skapa egna geografiska 
informationssystem (GIS) i både desktop-, webb och mobil miljö. 
Läs mer på: www.ocellus.se 
 
Projektledare El, ca 2 år, 50 %, Stockholm 
200 yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Kvalificerade projekt kräver skickliga projektledare. Vardagen består av att styra 
projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet. 
Ansvarsområdet är stort där allt från pengaflöde till teknik, arbetsmiljö och 
kundvård måste fungera för att nå framgång. 
Läs mer på: www.insu.se  
 

 

 
Projektledare VVS, ca 2 år, 50 %, Nyköping 
200 yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Kvalificerade projekt kräver skickliga projektledare. Vardagen består av att styra 
projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet. 
Ansvarsområdet är stort där allt från pengaflöde till teknik, arbetsmiljö och 
kundvård måste fungera för att nå framgång.     
Läs mer på: www.insu.se          
 
Rörnätstekniker, ca 1,5 år, 100 %, Borås, Järfälla, Skellefteå, Sundsvall, 
Östersund 
300 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Utbildningen till rörnätstekniker handlar om att kombinera teknik och miljö för att 
säkra leveransen av vårt viktigaste och känsligaste livsmedel - Vatten. Du kommer 
kunna arbeta som rörnätstekniker VA, driftplanerare VA, kontrollant VA eller 
arbetsledare rörnät VA. 
Läs mer på: www.skys.se 

http://www.ocellus.se/
http://www.insu.se/
http://www.insu.se/
http://www.skys.se/utbildningar/rornatstekniker-ledningsnat-vatten-och-avlopp/
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Stadsbyggnadskoordinator, ca 2 år, 100 %, Gustavsberg. 
400 yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Som stadsbyggnadskoordinator är du specialist på de administrativa delarna i 
stadsbyggnadsprocessen. Du svarar för arbetsplatsens användning och utveckling 
av digital teknik och svarar för att formalia och lagkrav följs när planer upprättas 
och genomförs. Du fungerar också som stödfunktion åt andra handläggare, t.ex. 
planarkitekter och exploateringsingenjörer 
Läs mer på: www.varmdo.se/komvuxvarmdo   
 
Trafikteknik ca 2 år 100 % Örebro 
400 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Det är en stor nationell efterfrågan på kompetens inom detta gebit och en 
utbildning som kan ge sökande till dessa tjänster en bred kunskapsbas har länge 
varit efterfrågad. Titlarna kan nationellt variera med relevanta befattningar att 
söka efter genomgången utbildning kan vara bland annat vara Trafikingenjör, 
Trafikhandläggare, Trafikplanerare, Trafiksamordnare, Trafikutredare, 
Gatuinspektör och Samhällsplanerare.  
Läs mer på: www.consensus.nu 
 
 

UTBILDNINGAR INOM SÄKERHETSTJÄNSTER 
Arbetsmiljöingenjör, ca 2 år, 100 %, Skellefteå  
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021 
Vad gör arbetsmiljöingenjörer?I det dagliga arbetet ingår att identifiera, mäta och 
utreda fysiska och kemiska risker på arbetsplatsen, samt att genomföra åtgärder 
och se till att alla på arbetsplatsen har tillräcklig kunskap om de risker som finns 
och hur de kan undvikas, samt att följa upp detta arbete.  
Konkret kan det handla om att identifiera risker för brand, explosion eller att se till 
att medarbetare inte tar skada av buller, strålning, dammpartiklar eller kemiska 
ämnen.  
Läs mer på: www.tcc.se 
 
Säkerhetssamordnare, ca 2 år, 100 %, Sundsvall                                                            
400 yh-poäng, studiestart september 2021. Har du arbetat med säkerhetsfrågor 
under minst 2 år på heltid och vill nu ta steget vidare till en mer avancerad 
yrkesroll inom säkerhetsbranschen? Då är det här utbildningen för dig.   
Läs mer på: www.vuxenutbildning.org   
 

 
 

http://www.varmdo.se/komvuxvarmdo
http://www.consensus.nu/
http://www.tcc.se/
http://www.vuxenutbildning.org/
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UTBILDNINGAR INOM TEKNIK, TILLVERKNING, DRIFT OCH 
UNDERHÅLL 
Auktoriserad Elinstallatör, ca 1 år, 50 %, Nyköping  
104 yh-poäng, augusti 2021. 
Satsa på ett framtidsyrke! Det finns ett stort behov av kompetent personal inom 
elteknikbranschen. Möjligheten att utvecklas inom branschen är mycket god. 
Genom att läsa auktoriserad elinstallatör ökar din attraktion på arbetsmarknaden.  
Läs mer på: www.insu.se   
 
Bergmaterialingenjör, ca 2 år, 100 %, Jokkmokk 
400 yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Efter fullgjord utbildning erhåller den studerande Yrkeshögskoleexamen, 
Bergmaterialingenjör. Utöver yrkesrollen Bergmaterialingenjör kan man arbeta 
som; arbetsledare bergmaterial- och gruvindustri, processoperatör, kross- asfalt- 
ballast- betong- och processlaboratorium, kvalitetstekniker, gruva/metallurgi, 
konsult inom bergmaterial- och miljöområdet.  
Läs mer på: www.lapplands.se/larcentra 
 
Bryggeriteknik, ca 1,5 år, 100 %, Nynäshamn 
315 Yh-poäng, Studiestart januari 2022. 
Vill du bli en efterfrågad bryggeritekniker som bidrar med kvalitativa produkter till 
en växande marknad för upplevelser inom mat- och dryckeshantverk? 
Utbildningen ger dig den kompetens du behöver för att jobba på ett bryggeri med 
produktion av kvalitetsöl. 
Läs mer på: www.nynashamn.se/campus  
 
CAD-ingenjör processindustri 2 år 100 % 
Plushögskolan i Gävle 
400 yh-poäng. Som CAD-ingenjör inom 
processindustrin arbetar du med att 
utforma eller utveckla processindustrin, 
food- eller farmacieframställning. Du 
arbetar med CAD-verktyg inom 3D, 
scanning av anläggningar och kan komma 
att använda VR för att visualisera det du 
gjort och/eller AR för användning ute i fält. 
Arbetet är mycket varierande och finns 
över hela världen. Studiestart augusti 2021. 
Sista ansökningsdag 5 maj.  
Läs mer på: www.teknikhogskolan.se 
 

http://www.insu.se/
http://www.lapplands.se/larcentra
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Certifierad kyl- och värmepumpstekniker inriktning energieffektivisering, ca 
1,5 år 100 %, Härnösand 
300 yh-poäng, studiestart augusti 2021. 
Ett fritt och varierande framtidsyrke 
Vill du bli en problemlösare som både jobbar med hållbar teknik och möter nya 
människor? Då kan ett ansvarsfullt yrke med stor frihet som kyl- och 
värmepumpstekniker vara något för dig.  
Läs mer på: www.hetautbildningar.se 
 
Elkonstruktör, ca 3 år, 50 %, Nyköping 
315 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
En yrkeshögskoleutbildning för dig som är utbildad elektriker och har jobbat minst 
ett par år inom elinstallation eller liknande. Ett ökat byggande av bostäder och 
andra lokaler kräver installationsingenjörer med både teoretisk och praktiska 
kunskaper inom elkonstruktion.  
Läs mer på: www.campusnykoping.se 
 
E-Drivsystemsspecialist, ca 1 år, 100 %, Trollhättan 
225 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
YrkesAkademin har tillsammans med ledande fordonstillverkare tagit fram ett 
utbildningskoncept för elektriska drivsystem och de utmaningar detta innebär. 
Utbildningen vänder sig både till nyutexaminerade tekniker och ingenjörer samt till 
de som har mångårig erfarenhet.  
Läs mer på: www.ya.se  
 
Elnätsspecialist  ca 1 år, 100 %, Sundsvall, Vänersborg, Västerås 
200 yh-poäng, Studiestart september 2021. Vindkraft, solceller och annan 
småskalig elproduktion tillsammans med den explosionsartade utvecklingen av 
elbilar gör att Sverige står inför en unik utmaning i att ställa om vårt elnät. Ny 
teknik ställer krav på nya kompetenser. Det i sin tur kräver ett nytillskott av 
personer med rätt erfarenhet och kunskap om elnät och dess komponenter. Läs 
mer på: www.ya.se  
 
Kvalificerad Fordonstekniker el/hybrid, ca 1,5 år, 100 %, Järfälla 
300 Yh-poäng, Studiestart januari 2022. 
Som busstekniker el/elhybrid har du spetskunskap om alternativa drivmedel och 
jobbar med att reparera och underhålla el- och elhybridbussar. Du arbetar bl.a. 
med mobila kylanläggningar, elektroniska styr- och övervakningssystem, hydraulik- 
och pneumatiksystem samt hjul- och utrustningsteknik. Läs mer på: www.ya.se  
 
 

http://www.hetautbildningar.se/
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Marintekniker, ca 1,5 år, 100 %, Nynäshamn 
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Som marintekniker kommer du inneha specialistkunskaper inom marinteknik och 
båtars serviceunderhåll. Och ha färdigheter i bland annat installation och marinel, 
samt självständigt kunna underhålla, felsöka, diagnostisera och reparera olika 
marina framdrivningssystem. Efter utbildningen kan du arbeta som: Marin 
servicetekniker och Marintekniker.  
Läs mer på: www.nynashamn.se/campus  
 
Montageledare Solel, ca 0,5 år, 100 %, Härnösand 
100 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Arbeta med den senaste spetstekniken och bli en viktig del i omställningen av 
elproduktion till förnybar el i Sverige. Utbildningen ger dig kunskap om 
projektering och förberedelser inför solmontage. Du får också kunskap om 
arbetsledning och montagearbete vid solelinstallationer.  
Läs mer på: www.hetautbildningar.se   
 
Processoperatör Livsmedel, ca 1 år, 100 %, Stockholm, Halmstad, Örebro  
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021 och januari 2022. Som processoperatör 
inom livsmedel arbetar du med att säkerställa att råvaruhantering och produktion 
följer givna riktlinjer med ett livsmedelssäkert fokus. Arbetet innebär också att 
skapa arbetsinstruktioner samt hantera förändringar under hela processen på ett 
kvalitetssäkert sätt utifrån ett kundperspektiv. 
Läs mer på: www.teknikhogskolan.se 
 
Produktionsutveckling Industri 4.0, ca 1,5 år, 100 %, Avesta, Falun, Ludvika, 
Sundsvall, Örnsköldsvik 
325 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021 och januari 2022. Som 
produktionsutvecklare arbetar du med att effektivisera flöden, processer, 
produktionsteknik och mekaniska konstruktioner. Ditt mål är en produktion med 
kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande 
programmering.  
Läs mer på: www.ya.se  
 
Projektledare Elinstallation ca 1 år 100 % Stockholm 
235 Yh-poäng, studiestart september 2020. 
Utbildningen är till för dig som har arbetat som elektriker i minst två år och vill ta 
nästa steg i karriären till en spännande roll - med mycket stor efterfrågan på 
arbetsmarknaden.  
Läs mer på: www.sti.se  
 

http://www.nynashamn.se/campus
http://www.hetautbildningar.se/
http://www.teknikhogskolan.se/utbildningar/processoperator-livsmedel/
http://www.ya.se/
http://www.sti.se/
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Reläskyddsspecialist, ca 1 år, 100 %, Göteborg, Västerås 
215 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Utbildningen passar dig som läst el- och energiprogrammet på gymnasiet eller 
motsvarande och vill komma rakt in i elkraftsbranschen. Efter utbildningen kan du 
ha yrkesroller såsom reläskyddstekniker, relätekniker, kontrollrumstekniker, 
stationsingenjör eller idrifttagare/provare.  
Läs mer på: www.lernia.se 
 
Robot och automationsprogrammerare, ca, 1,5 år, Eskilstuna och 
Örnsköldsvik 
300 Yh-poäng, studiestart januari 2022 
Samarbete mellan människa och robot driver en tillverkningsrevolution.  Idag är 
automatiserade system en vardag inom branscher där det förut inte var tänkbart. 
Detta gäller inte bara tillverkningsindustri och logistik utan också vård, omsorg och 
sociala funktioner kommer att automatiseras. Framtiden är redan här. Som robot 
och automationsprogrammerare har du övergripande kunskap om olika 
programmeringsspråk inom automation. Du konstruerar, diagnostiserar och 
åtgärdar felkoder, samt avgör vilken automationslösning som är bäst lämpad till 
en applikation.  
Läs mer på: www.ya.se  
 

 

 
Soleltekniker, ca 1,5 år, 100 %, Huskvarna 
310 Yh-poäng, Studiestart september 2021. 
Som soleltekniker har du stor kunskap om solcellsinstallationer. Efter kundens 
förutsättningar beräknar, sammanställer och redogör du för systemets förluster 
och förtjänster.  
Läs mer på: www.tucsweden.se 

http://www.lernia.se/
http://www.ya.se/
http://www.tucsweden.se/
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Tekniker tunga maskiner och fordon, ca 1,5 år, 100 %, Eskilstuna, Gällivare, 
Göteborg 
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. Tekniker för tunga maskiner och fordon 
arbetar med underhållning av maskiner och fordon inom bygg- och 
anläggningsbranschen. 
Läs mer på: www.ya.se 
 
Ventilationsingenjör, ca 2 år, 100 %, Borlänge, Kalmar, Piteå 
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021.  
Som Ventilationsingenjör jobbar du med energioptimering av ventilations- och 
kylanläggningar, energikalkylering. Du jobbar även med ekonomi och planering 
inom fastighetsområdet samt med elsäkerhet och digitalteknik. Efter utbildningen 
kommer du kunna göra beräkningar av energieffektivitet med miljöhänsyn och 
förstå systemens samverkan gällande inomhusklimatets påverkan på människan. 
Läs mer på: www.lernia.se  
 

UTBILDNINGAR INOM TRANSPORTTJÄNSTER 
Green Logistic Management, ca 2 år, 100 %, Örebro, Jönköping 
415 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. Efter avslutad utbildning kan du planera 
och styra logistikflöden med hänsyn till miljö och hållbarhet. Du har djup kunskap i 
Supply Chain Management, tredjepartslogistik och hur olika val påverkar de 
logistiska effektivitetsvariablerna. Du får med dig managementteori och utvecklar 
din ledarskapsförmåga för att kunna leda såväl projekt som medarbetare framåt. 
Läs mer på: www.teknikhogskolan.se   
 
Internationell handelslogistiker, ca 2 år, 100 %, Umeå 
400 Yh-poäng, Studiestart september 2021.En logistiker kan arbeta med att 
planera, styra och utforma ett företags material- och informationsflöden. Dina 
yrkesroller kan vara logistikansvarig, inköpare, material- och  
produktionsplanerare, internationell speditör, transportledare eller 
transportplanerare.  
Läs mer på: www.folkuniversitetet.se/umea  
 
Logistiker/speditör med hållbarhetsprofil, ca 2 år, 100 %, Stockholm 
400 yh-poäng, studiestart augusti 2021 
I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt 
viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även 
kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva 
logistik- och transportlösningarna.  
Läs mer på: www.sih.se 

http://www.ya.se/
http://www.lernia.se/
http://www.teknikhogskolan.se/
http://www.folkuniversitetet.se/umea
http://www.sih.se/
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UTBILDNINGAR INOM DJURVÅRD, LANTBRUK, SKOG OCH 
TRÄDGÅRD 
Arbetsledare - Hållbar Grönyteförvaltning, ca 1,5 år, 100 %, Ängelholm, 
Uppsala 
300 Yh-poäng, Studiestart november 2021 Ängelholm och januari 2021 Uppsala. 
Vill du vara den som leder, styr och påverkar? Vill du leda verksamheter inom 
området grönyteförvaltning? Som arbetsledare får du ansvar för att leda en grupp, 
hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål.  
Läs mer på: www.ya.se  
 
Akvaponiingenjör, ca 2 år, 100 %, Väddö 
400 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. Vid akvaponisk odling kombinerar man ett 
akvarium eller fiskodling med odling av växter, t.ex. grönsaker som får sitt vatten 
och sin näring från akvariet. Det blir ett kretslopp där fiskarnas avföring ger 
växterna näring, samtidigt som växterna renar vattnet åt fiskarna. 
Läs mer på: www.vaddo.fhsk.se  
 
Driftledare lantbruk, ca 1,5 år, 100 %, Umeå 
300 Yh-poäng, Studiestart september 2021 Utbildningen vänder sig till dig som 
redan är i näringen men vill vidareutbilda dig för mer kvalificerade uppgifter och 
ett ökat helhetsansvar, samt till dig med sikte på drift av egen verksamhet och eget 
företagande inom mjölk/nöt eller fårproduktion.  
Läs mer på: www.skola.umea.se  
 
Klövvårdare, ca 1 år, 100 %, Skara 
200 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Du får lära dig om allt från kons anatomi och fysiologi, djurstallar och utfordring till 
ergonomi, entreprenörskap, ekonomi och förstås – klövvård! Du får också lära dig 
att verka grisar och driva ditt eget klövvårdsföretag. 
Läs mer på: www.naturbruk.nu/bys 
 
Kvalificerad tilläggsutbildning för yrkesverksam hovslagare, ca 1,5 år, 75 %, 
Skara, Flyinge 
200 Yh-poäng, Studiestart juli och augusti 2021.Den kvalificerade 
tilläggsutbildningen för yrkesverksamma hovslagare är en vidareutbildning som 
ska leda till att du kan bredda och fördjupa din egen kompetens inom yrket.  
Läs mer på: www.naturbruk.nu/bys 
 
Skogsplanerare, ca 1 år, 100 %, Ljungby 
200 Yh-poäng, studiestart september 2021. 
Det här är utbildningen för dig som vill ha ett fritt och självständigt arbete. Du är 

http://www.ya.se/
http://www.vaddo.fhsk.se/
http://www.skola.umea.se/
http://www.naturbruk.nu/bys/utbildningar/hovslagarekval/
http://www.naturbruk.nu/bys/utbildningar/hovslagarekval/
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beredd att ta ett stort eget ansvar för att jobbet blir gjort och du kan ta beslut. Du 
jobbar till största delen ute med insamling av data om skog, samt om värdefulla 
natur och kulturmiljöer. Dina verktyg är främst fältdator och GPS. 
Läs mer på: www.nbg.nu  
 
Skolhundspedagog - hundunderstödd aktivitet och pedagogik, ca 1,5 år, 75 %, 
Strömsholm 
200 Yh-poäng, studiestart augusti 2021.  
Denna utbildning ska ge dig som student specialiserade kunskaper inom 
hundunderstödd aktivitet och pedagogik där hunden finns med som resurs i olika 
pedagogiska situationer. Utbildningen kommer att ge specialiserade kunskaper i 
hur man kombinerar yrkesrollen som pedagog och arbetet inom läroplanens 
områden kombinerat med att integrera en skolhund med målinriktade 
övningar.Läs mer på: www.terapihundskolan.se  
 
 

UTBILDNINGAR INOM ÖVRIGT  
Hantverkslärling, ca 2,5 år, 100 %, Leksand  
500 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Vi erbjuder arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning med personlig och erfaren 
handledning inom många olika hantverk i hela Sverige. Teorin färgas naturligt in i 
den praktiska verksamheten. Efter utbildningen kan du arbeta som kvalificerad 
hantverkare i ditt yrke. Några av yrken du kan utbilda dig till: 
Tapetserare, Gjutare, Guldsmed, Inredningssnickare, Juvelare, m.fl.  

Läs mer på: www.hantverkslarling.se  
 
Kontakttolk, arabiska/ somaliska/ tigrinjaca 1,5 år, 100 %, Uppsala  
300 Yh-poäng, Studiestart augusti 2021. 
Talar du arabiska, somaliska eller tigrinja? Då har vi utbildningen för dig! 
Välkommen till Wiks folkhögskolas yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk. 
Utbildningen är på 300 YH poäng och ger en yrkeshögskoleexamen.       

Läs mer på: www.regionuppsala.se/YH-kontakttolk  
 

 
 
 

http://www.nbg.nu/
http://www.terapihundskolan.se/
http://www.hantverkslarling.se/
http://www.regionuppsala.se/YH-kontakttolk
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UTBILDNINGAR I 
GÄSTRIKLAND 
Ortsbundna utbildningar inte långt hemifrån. 
 
IT-Säkerhetstekniker – Etisk hackare, ca 2 år, 100 %, Gävle (bunden) 
440 yh-poäng. Utbildningen består av kurser som täcker upp hela det 
kunskapsområde du behöver behärska för direkt övergång från studier till arbete i 
en spännande och motiverande arbetsmiljö inom IT-säkerhet. Du kan jobba som 
säkerhetstekniker, säkerhetsspecialist eller säkerhetskonsult på företag eller 
statliga myndigheter. Utbildningen omfattar aktuella säkerhetsproblem och risker i 
moderna nätverk samt hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur 
man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och 
molnbaserade lösningar. Studiestart september 2021. Sista ansökningsdag 31/5. 
Läs mer på: www.edugrade.se/yh-utbildning 

 
Agil Javautvecklare, ca 2 år, 100 %, Gävle (distans) 
400 yh-poäng. Utbildningen består av kurser som täcker upp hela det 
kunskapsområde du behöver behärska för direkt övergång från studier till arbete i 
en spännande och motiverande arbetsmiljö inom IT-säkerhet. Du kan jobba som 
säkerhetstekniker, säkerhetsspecialist eller säkerhetskonsult på företag eller 
statliga myndigheter. Utbildningen omfattar aktuella säkerhetsproblem och risker i 
moderna nätverk samt hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur 
man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och 
molnbaserade lösningar. Studiestart september 2021. Sista ansökningsdag 31/5.                                                     
Läs mer på: www.edugrade.se/yh-utbildning 
 
VVS-ingenjör, ca 2 år, 100 % Gävle  
(Distans med möjlighet att sitta i Gävle på de fysiska träffarna) 
400 yh-poäng. Du kan arbeta både inom bygg – och anläggningsbranschen eller på 
konsultföretag. VVS-ingenjörutbildningen är framtagen i nära samarbete med 
arbetslivet, både vad gäller teoretiska ämnen och praktik. Det är i dagsläget en stor 
brist på VVS-ingenjörer, så efter avslutad utbildning kommer du minst sagt vara 
efterlängtad.  Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 7/5.  
Läs mer på www.campusnykoping.se    
 

http://www.edugrade.se/yh-utbildning
http://www.edugrade.se/yh-utbildning
http://www.campusnykoping.se/
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Byggproduktionsledare ROT, ca 2 år, 100 % Gävle (bunden) 
430 yh-poäng. Efter examen från den här utbildningen kan du gå rakt in i 
anställning som byggproduktionsledare. Utbildningen är självklart hopsatt 
tillsammans med företag som vill anställa dig efter examen. Den största bristen i 
byggsektorn gäller byggproduktionsledare. Efterfrågan inom nyproduktion är 
mycket stor, accelererande och väntas bestå en längre tid. Som 
byggproduktionsledare behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför 
läser du flera olika ämnen, bland annat byggproduktion och ekonomi, hållbarhet 
och energieffektivisering, ledarskap och installationssamordning. En stor del av 
utbildningen är LIA, där du är ute på något av de många branschföretagen och 
praktiserar.  Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 18 april.  
Läs mer på www.kyh.se  

 
Fastighetsingenjör tekniska system, ca 2 år, 100 % Gävle (bunden) 
420 yh-poäng. Som fastighetsingenjör inom tekniska system ansvarar du för drift, 
skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Du säkerställer krav på 
driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering. Branschen saknar 
personal och efterfrågan är hög efter utbildade fastighetsingenjörer. De orter som 
vi samarbetar med har hög efterfrågan; kommunerna expanderar kraftigt och har 
dessutom många orter kring sig med pendelavstånd. En nyutbildad arbetskraft i 
mindre regioner har därmed stor möjlighet för framtida arbete. Studiestart augusti 
2021. Sista ansökningsdag 18 april.  
Läs mer på www.kyh.se 

 
Produktionsledare Anläggning, ca 2 år, 100 % Gävle (bunden) 
435 yh-poäng. Som Produktionsledare anläggning arbetar du som arbetsledare 
och biträder platschef vid ledning av anläggningsprojekt. Du lär dig om anläggning- 
och byggprocessen samt arbetsledarens roll och funktion i organisationen och på 
byggplatsen, och hur denne samverkar med övriga aktörer, entreprenörer och 
arbetslag i planering, kalkylering, projektadministration, logistik, produktion och 
hållbarhet. Du lär dig även om bygg och konstruktionsteknik samt vad 
byggprocessen innebär och dess olika delar.. Studiestart augusti 2021. Sista 
ansökningsdag 18 april. Läs mer på:  
Läs mer på www.kyh.se 

 
Solenergiprojektör, ca 2 år, 100 % Gävle (bunden) 
425 yh-poäng. En solenergiprojektör planlägger och tar fram 
solenergianläggningar mot kund. Som solenergiprojektör konstruerar du 
lösningsförslag som uppfyller både kundens och branschens krav vad gäller 

http://www.kyh.se/
http://www.kyh.se/
http://www.kyh.se/
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prestanda och kvalitet. Du arbetar inte med själva monteringen av anläggningarna, 
utan administrerar installatörerna som sköter den. Under utbildningen rustas du 
med gedigna kunskaper i att självständigt projektera mindre och större 
solenergianläggningar. Utbildningen passar dig som gillar att vara spindeln i nätet, 
är bra på kundrelationer och duktig på att ha en helhetssyn. Studiestart augusti 
2021. Sista ansökningsdag 18 april.  
Läs mer på: www.kyh.se  

 
Front End Developer ca 2 år, 100 % Gävle (bunden) 
400 yh-poäng.  En front-end-utvecklare gör verklighet av idéer genom att utveckla 
webbapplikationer, individuellt såväl som i grupp. Yrkesrollen har vuxit fram ur det 
som tidigare generellt kallades webbutvecklare och idag efterfrågas främst 
kunskaper inom språken JavaScript, HTML5, CSS3.Under utbildningen rustas du 
med gedigna kunskaper i att utveckla mot CMS-verktyg och interaktion med 
databaser. Du lär dig att programmera i JavaScript och strukturera JavaScript-
projekt. Det är en roll som kräver att du arbetar i projektteam och du får bland 
annat testa på hur det är att vara SCRUM-master. Du lär dig även React, ett 
bibliotek för webbapplikationer som det just nu är hög efterfrågan på ute hos 
företag. Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 18 april.                                     
Läs mer på: www.kyh.se  
 
Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik, ca 2 år, 100 % Gävle (bunden) 
400 yh-poäng. Vårt avlånga land behöver fler med kompetens att ta hand om 
transporter av människor och gods. Transportnäringen har ett skriande behov av 
att anställa, både nu och i framtiden. Den här utbildningen ger dig möjlighet att 
kliva rakt in i en bransch med stora möjligheter. Efter utbildningen kommer du att 
kunna arbeta som t.ex. logistiker, logistikplanerare, arbetsledare, inköpare eller 
Logistikkonsult. Studiestart 1 september 2020. Sista ansökningsdag 26/4.                     
Läs mer på: www.skys.se  

 
Drifttekniker Kraft & Värme/Process, ca 2 år, 100 % Gävle (bunden) 
400 yh-poäng. Utbildningen ger dig yrkeskompetens för att arbeta som 
Drifttekniker och Underhållstekniker med utrustning, system och komponenter 
inom kraft-energi- och processindustrin. Utbildningen ger också kompetens inom 
projektledning, projektering/utredning och arbetsledning. Den ger möjligheter till 
karriärutveckling inom de olika yrkesspåren. Några av tyngdpunkterna i 
utbildningen är energieffektivisering och driftoptimering, drift och underhåll inom 
kraftvärme och fjärrvärme. Studiestart 1 september 2020. Sista ansökningsdag 
26/4.  
Läs mer på: www.skys.se 

http://www.kyh.se/
http://www.kyh.se/
http://www.skys.se/
http://www.skys.se/
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Avancerad GIS-användare ca 1 år 100 % Gävle  
(Distans med träffar i Gävle) 
215 yh-poäng. Arbetsmarknaden är idag mycket god för GIS-användare och den 
ser inte ut att bli mättad på länge. I takt med att GIS används i arbetslivet mer och 
mer, både inom offentlig sektor och många branscher inom det privata 
näringslivet, har det vuxit fram ett stort behov av personal med specialkunskaper 
inom GIS. Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 30/4.                                         
Läs mer på: www.folkuniversitetet.se   

 
Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn ca 2 år 100 % Gävle (distans) 
400 yh-poäng. Som arbetsmiljöingenjör går du en ljus framtid till mötes. 
Efterfrågan är stor och yrkeslivet har svårt att hitta personer med rätt kompetens. 
Med stora pensionsavgångar, nya lagkrav och tidigare avsaknad av sammanhållen 
utbildning inom området blir du attraktiv på arbetsmarknaden. Studiestart augusti 
2021. Sista ansökningsdag 30/4.   
Läs mer på: www.folkuniversitetet.se   

 
VA-projektör ca 2 år 100 % Gävle (bunden) 
400 yh-poäng. Nya investeringar i infrastrukturen, pensionsavgångar och ändrade 
upphandlingsvillkor leder till att behovet av VA-projektörer ökar markant. Enligt 
branschorganisationen Svenskt Vatten måste minst 1 000 personer rekryteras 
inom den kommande tioårsperioden. Genom att utbilda dig till VA-projektör får du 
en eftertraktad yrkesprofil och goda möjligheter till anställning hos entreprenörer 
och konsulter men också hos kommuner. Studiestart augusti 2021. Sista 
ansökningsdag 30/4.   
Läs mer på: www.folkuniversitetet.se   

 
Affärsinriktad Redovisningsekonom ca 2 år 100 % Gävle (bunden) 
425 yh-poäng. Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som 
redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, redovisningsassistent, 
ekonomiansvarig eller ekonomiassistent inom såväl privat som offentlig 
verksamhet, eller kanske drömmer du om eget företag efter några år i yrket? 
Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 5 maj.   
Läs mer på www.affarshogskolan.se  

 
CAD-ingenjör processindustri 2 år 100 % Gävle  
(Distans med träffar i Gävle) 
400 yh-poäng. Som CAD-ingenjör inom processindustrin arbetar du med att 

http://www.folkuniversitetet.se/
http://www.folkuniversitetet.se/
http://www.folkuniversitetet.se/
http://www.affarshogskolan.se/
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utforma eller utveckla processindustrin, food- eller farmacieframställning. Du 
arbetar med CAD-verktyg inom 3D, scanning av anläggningar och kan komma att 
använda VR för att visualisera det du gjort och/eller AR för användning ute i fält. 
Arbetet är mycket varierande och finns över hela världen. Studiestart augusti 2021. 
Sista ansökningsdag 5 maj.  
Läs mer på: www.teknikhogskolan.se  

 
Elkraftsingenjör ca 2 år 100 % Gävle (bunden) 
400 yh-poäng. Som elkraftsingenjör kan du arbeta med elkraftssystem och 
elanläggningar där du driftsätter, effektiviserar, optimerar och underhåller dem. 
Du kan arbeta både med nya och äldre utrustningar och anläggningar inom elkraft 
och jobbar alltid utifrån gällande regelverk och föreskrifter, med målet att skapa 
hållbar energi. Vindkraft och Smart Grid är två exempel på nya energilösningar 
som du också kan jobba med. Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 5 maj.  
Läs mer på: www.teknikhogskolan.se 

 
Data Center Technician (DCO) ca 2 år 100 % Gävle (bunden) 
400 yh-poäng. Större datacenter och serverhallar – här finns jobben efter examen! 
Behovet av denna typ av kompetens ökar för varje månad, då detta är en bransch 
som växer oerhört snabbt. Data Center Technician är ett nytt framtidsyrke. Efter 
examen kan du bland annat söka jobb som datacenteringenjör, drifttekniker inom 
datacenter och drifttekniker inom energi. Studiestart september 2021. Sista 
ansökningsdag 5 maj.   
Läs mer på: www.teknikhogskolan.se 

 
Lönekonsult ca 1,5 år 100 % Gävle (Distans med träffar i Gävle) 
320 yh-poäng. Under utbildningen tränas du i en mängd olika praktiska 
situationer. Du kommer att kunna arbeta som lönekonsult inom privata, 
kommunala eller statliga verksamheter både inom små- och medelstora 
organisationer. Efter ett antal år i yrket kommer du också att kunna ansöka om 
auktorisation som Lönekonsult via SRF. Studiestart augusti 2021. Sista 
ansökningsdag 5 maj.  
Läs mer på: www.affarshogskolan.se 
 
Medicinsk sekreterare ca 2 år 100 % Gävle (Distans med träffar i Gävle) 
400 yh-poäng. Som medicinsk sekreterare fungerar du som ett kvalificerat 
administrativt stöd i verksamheten och arbetar främst med medicinsk 
dokumentation, men även journalskrivning, service och bemötande samt 

http://www.teknikhogskolan.se/
http://www.teknikhogskolan.se/
http://www.teknikhogskolan.se/
http://www.affarshogskolan.se/
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dokumentation och receptionsarbete. Ekonomihantering, data- och 
statistikbearbetning och personaladministration kan också ingå i 
arbetsuppgifterna. Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 5 maj. 
Läs mer på: www.vardyrkeshogskolan.se   

 
.NET Utvecklare 2 år 100 % Gävle (bunden) 
400 yh-poäng. NET-utvecklare är utbildningen för dig som vill ha ett kreativt, 
varierande och spännande arbete inom IT-branschen där du arbetar med 
programmering och utveckling av databaser eller applikationer. Utbildningen 
passar bra för dig som gillar att arbeta i team. Efter examen blir du väldigt attraktiv 
inom IT-branschen och har kompetens som gör dig redo att axla olika typer av 
roller. Exempel på yrkesroller.NET-utvecklare, Applikationsutvecklare, 
Frontendutvecklare, Systemutvecklare, Webbutvecklare. Studiestart augusti 2021. 
Sista ansökningsdag 5 maj.  
Läs mer på: www.teknikhogskolan.se  

 
Automationsingenjör Processindustri 2 år 100 % Gävle (bunden) 
400 yh-poäng. Behovet av automationsingenjörer växer i hela Sverige. Automation 
anses, tillsammans med maskininlärning och AI, vara avgörande för Sverige 
industri framöver – både vad gäller effektivisering och CO2-omställning. Men idag 
råder brist på de automationsingenjörer som behövs för att göra jobbet. 
Automationsingenjör är ett yrke som kräver kunskaper inom flera olika områden. 
Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 30 april.  
Läs mer på: www.irisyh.se  

 
Specialistundersköterska psykiatrisk verksamhet 1 år 100 % Gävle (Distans 
med träffar i Gävle) 
220 yh-poäng. Som specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet arbetar 
du professionellt med att vårda personer med psykisk ohälsa. Utbildningen ger dig 
rätt verktyg för att arbeta personcentrerat med olika hälsofrämjande insatser. Du 
får djupare kunskap inom olika psykiatriska sjukdomstillstånd, hur du bemöter och 
samarbetar med patienter och anhöriga och hur du för korrekt dokumentation 
och följer rådande lagar och regelverk. Studiestart augusti 2021. Sista 
ansökningsdag 5 maj.  
Läs mer på: www.hermods.se  

 
Automationsingenjör ca 2 år 100 % Sandviken (bunden) 
400 yh-poäng. Under utbildningen lär du dig att konstruera, konfigurera, 
programmera, utveckla, driftsätta, felsöka och underhålla el- och 

http://www.vardyrkeshogskolan.se/
http://www.teknikhogskolan.se/
http://www.irisyh.se/
http://www.hermods.se/
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automationsanläggningar, främst inom process- och verkstadsindustri. Du får 
arbeta med PLC-programmering, kommunikationsmöjligheter, elkonstruktion, 
reglerteknik och robotteknik. Automationsingenjör passar dig som är intresserad 
av den senaste tekniken och gillar att lösa problem. Utbildningen kombinerar teori 
och praktik och du avslutar utbildningen med att vara på ett företag i 20 veckor. 
Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 16/5.  
Läs mer på: www.sandviken.se/yh 

 
Produktionstekniker - Blått certifikat ca 2 år 100 % Sandviken (bunden) 
400 yh-poäng. Produktionstekniker är en yrkeshögskoleutbildning. Under 
utbildningen lär du dig att utveckla, bereda, driftsätta, producera i och underhålla 
moderna produktionsanläggningar inom verkstadsindustri. Du får bland annat 
arbeta med CNC-programmering, ritningsläsning, mätteknik, underhållsteknik, 
CAD, CAM och produktionsekonomi. Utbildningen passar dig som är intresserad av 
teknik och tillverkning och vill arbeta med att effektivisera och kvalitetssäkra 
produktion. Utbildningen kombinerar teori och praktik. Studiestart augusti 2021. 
Sista ansökningsdag 16/5.  
Läs mer på: www.sandviken.se/yh  

 
Network Engineer – Nätverksspecialist ca 2 år 100 % Sandviken (bunden) 
415 yh-poäng. Bredbandsnäten i Sverige har byggts ut i hög takt de senaste åren 
och efterfrågan på personal med kompetens inom drift och administration av 
nätverk hos nätägare och tjänsteleverantörer är mycket stor. Digitaliseringen och 
övergången till molnbaserade tjänster driver också på behovet av kompetens inom 
data- och nätverkskommunikation. Det gör att efterfrågan på yrkesroller inom 
nätverk och nätverkssäkerhet ökar. Studiestart augusti 2021. Sista ansökningsdag 
31/5.  
Läs mer på www.edugrade.com/yh-utbildning 
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BEHÖRIGHET, URVAL OCH 
ANTAGNING 
För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa 
förkunskaper. Det kallas för behörighet. Om det är fler behöriga sökande till en 
utbildning än vad det finns platser, måste det dessutom göras ett urval för att 
besluta vilka som ska erbjudas plats.   
 
Antagningskraven kan se olika ut på olika utbildningar eftersom man utgår från 
vilka förkunskaper som krävs på varje enskild utbildning. Även hur urvalet går till 
varierar.   
Varje utbildningsanordnare (skola) sköter själv antagningen till sina utbildningar. 
Kontakta därför utbildningsanordnaren direkt för att få reda på exakt vad som 
gäller för den utbildning du är intresserad av! 
 
Grundläggande behörighet 
För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller 
motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och 
erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven. 
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande: 

• Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal 
vuxenutbildning. 

• Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 
• Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till 

motsvarande utbildning. 
• Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund 

av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig 
utbildningen. 

 
Särskilda förkunskaper 
På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Dessa 
varierar från utbildning till utbildning. Det brukar ofta handla om att du ska ha viss 
arbetslivserfarenhet eller att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet. Utöver krav 
på kunskaper kan även andra krav ställas, tex körkort.  
Vänd dig till utbildningsanordnaren för att få reda på vilka krav som ställs på den 
utbildning du är intresserad av. 
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Kunskaper i svenska 
Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller 
norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara 
av utbildningen. Det är utbildningsanordnaren som avgör och prövar om du har de 
kunskaper som krävs. För dig som inte har svenska som modersmål finns på vissa 
utbildningar möjlighet att få extra stöd i form av svenska med yrkesinriktning. 
För att få studera på yrkeshögskolan måste man ha ett giltigt uppehållstillstånd 
och ett personnummer. 
 
Undantag - behörig på annat sätt 
För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda 
förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Utbildningsanordnaren kan 
nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna 
klara utbildningen och arbeta inom det yrkesutbildningen leder till. Vänd dig till 
utbildningsanordnaren direkt för att ta reda på om denna möjlighet finns på den 
utbildning du är intresserad av. Som sökande deltar du då i urvalet, 20 procent kan 
antas på denna behörighetsgrund. 
 

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet 
Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina 
studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan 
delta i undervisningen. 
 
Vad är särskilt pedagogiskt stöd? 
Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera 
svårigheter i studierna. Exempel på sådana kan vara: 
 

• Anteckningsstöd 
• Inläsning av litteratur 
• Mentorstöd 
• Utökad lärartid 
• Teckenspråkstolkning 
• Anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller 

muntligt istället för skriftligt prov) 
• Förlängd studietid 

 
Att tänka på 
Om du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt 
pedagogiskt stöd, ta kontakt med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att 
informera om vilka insatser som kan behövas.  

https://www.yrkeshogskolan.se/Om-yrkeshogskolan/Svenska-med-yrkesinriktning/
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KONTAKTA OSS! 
 
CFL Bollnäs 
Ulla Stålberg   Lars Ferneryd 
Utbildningsledare  Studerandeservice 
010-454 10 96  010-454 11 07 
ulla.stalberg@hufb.se   lars.ferneryd@hufb.se 
 
Agneta Nyegårdh  Pia Olsson 
Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare 
010-454 11 09  010-454 11 34 
agneta.nyegardh@hufb.se  pia.olsson@hufb.se 
 
Pernilla Svensson  Besöksadress: 
Studie- och yrkesvägledare Läroverksgatan 36 
010-454 10 91  821 31 Bollnäs 
Pernilla.svensson@hufb.se 
 
CFL Nordanstig 
Lena Åslund Lööf  Besöksadress: 
Rektor   Södra vägen 8 
010-454 12 41  820 70 Bergsjö 
lena.aslund.loof@hufb.se 
 
CFL Söderhamn 
Anna Kleemair  Jeanette Karlsson  
Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare 
010-454 10 59  010-454 10 64 
anna.kleemair@hufb.se  jeanette.karlsson@hufb.se 
 

Besöksadress: 
Södra Järnvägsgatan 7,  
826 80 Söderhamn  

 
 
 
Vi är medlemmar i Nitus. Nätverket för kommunala lärcentra  
www.nitus.se 
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Du behöver inte flytta 
för att nå högre utbildning 

 
 
 

Läs mer om dina möjligheter på  
www.hufb.se 
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