Inbjudan till Utbildningsledarutbildning!
Välkommen att delta i utbildningen till Diplomerad utbildningsledare inom
yrkeshögskolan under våren 2019. Yrkeshögskoleförbundet tillsammans med
Yh-väst anordnar en processinriktad utbildning som genomförs under sju dagar
i syfte att stärka utbildningsanordnare och utbildningsledare i sina roller
gentemot lag och förordning, ledningsgrupp och studerande inom ramen för
Yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningen är under ledning av personer med
lång erfarenhet av Yh-utbildningar och ledarskap.
Utbildningen är framtagen av Yrkeshögskoleförbundet och kvalitetssäkras för
att utbildningen ska vara likvärdig över hela landet.
Upplägg:
➢ Utbildningen genomförs under totalt sju dagar med hemuppgifter mellan
tillfällena
➢ Examination sker genom inlämningsuppgifter, seminarieuppgift och
medverkan i gruppresentation
➢ För diplomering krävs närvaro vid minst fem av de sju dagarnas. Vid
missat tillfälle görs en kompletteringsuppgift för det moment som tagits
upp vid det missade tillfället
➢ Några utbildningstillfällen genomförs tillsammans med personal från
MYH
➢ Utbildningen startar och avslutas med två dagars internat
När och var:
30- 31 januari Ljungskile folkhögskola
21-22 februari i Göteborg, lokal meddelas senare
21 mars i Göteborg lokal meddelas senare
8-9 maj på Campus i Varberg
Tid:
Dag 1 och 6 kl. 9.30 - 17.00, övriga dagar kl. 9.00 - 16.00.

Kostnad: 9 700:- exkl. moms/person inkl. övernattning, frukost och middag vid
internaten, fika och lunch alla dagar.
För icke medlemmar
10 700:- exkl. moms/person.
Anmälan gör du via YHFs hemsida www.yhf.se
Sista dag för anmälan är den 12 december. Bekräftelse kommer via mejl med
inbetalningsuppgifter OBS! Anmälan är bindande, d.v.s. kursavgiften tas ut
även om man uteblir. Full kostnad tas ut även om man inte närvarar på alla
moment. Vi avser starta utbildningen om minst 16 deltagare har anmält sig.
Max antal deltagare är 20.
Ansvarig för utbildningen är Karin Wetterlundh och Pelle
Israelsson. Har du specifika frågor om innehållet
kontakta Karin på karin@wetterlundh.se eller 0709-64
38 03

Ansvarig på yrkeshögskoleförbundet är Anders Wikström och Karin Wirdheim.
Kontaktperson för Yh-väst är ordförande Heidi Simonsen.

