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Stort intresse för de första yrkeshögskoleutbildningarna
Den 1 juli startar yrkeshögskolan i Sverige. Nu är det klart vilka som blir de första
yrkeshögskoleutbildningarna, som startar under hösten 2009. Intresset för att starta
yrkeshögskoleutbildning har varit mycket stort. Av 404 ansökningar har 89 prioriterats. Det motsvarar
knappt 2400 studieplatser.
- Det stora intresset tyder på att behovet av kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningar är mycket
omfattande inom olika yrkesområden och att de nya yrkeshögskoleutbildningarna är både
efterlängtade och eftertraktade, säger Pia Enochsson, tillträdande generaldirektör i Myndigheten för
yrkeshögskolan.
Yrkeshögskolan ska samla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar och
som bygger på kunskap från arbetslivet. En utbildning inom yrkeshögskolan kommer att kunna leda
till en yrkeshögskoleexamen, vilket motsvarar heltidsstudier under minst 40 veckor. Det är också
möjligt att läsa till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som motsvarar heltidsstudier under minst 80
veckor.
Ca hälften av de nya YH-utbildningarna är ettåriga och finns främst inom områdena ekonomi,
administration och försäljning samt hälso- och sjukvård. Resterande YH-utbildningar som prioriterats
denna ansökningsomgång är två år eller längre. Flest beviljade utbildningar finns i de befolkningstäta
områdena i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne.
De viktigaste kriterierna för att få starta en YH-utbildning är arbetsmarknadsrelevans,
arbetslivsanknytning och att det är en tydlig eftergymnasial nivå. Men även en utbildningsanordnares
förmåga att genomföra utbildningen bedöms.
- Konceptet att i nära samråd med arbetslivet satsa på eftergymnasiala utbildningar som ger både en
teoretisk och praktisk grund och som dessutom för de allra flesta leder till jobb i attraktiva yrken är
mycket framgångsrikt, säger Pia Enochsson.
En ny chans att få anordna yrkeshögskoleutbildningar ges redan i höst då nästa ordinarie
ansökningsomgång kommer att genomföras.
Listan över beviljade utbildningar samt bakgrunden till utredningens bedömningar finns på
www.yhkommitten.blogspot.com
------------------------------------------------För ytterligare information, kontakta Mats Miljand, blivande överdirektör för Myndigheten för
yrkeshögskolan, tfn 08- 405 18 83, e-post: mats.miljand@education.ministry.se

