
 

 

 

 

YH Forum 28 mars 2019 

 

Vi hälsar alla välkomna till vårens YH Forum och årsmöte på Clarion Hotel 

Sign! 

Vi träffas på Clarion Hotel Sign den 28 mars 2019. 

Vårens YH-forum startar med en paneldebatt med temat morgondagens yrkeshögskola. 

Debattdeltagare är politiker, branschföreträdare och MYH.  

Myndigheten för yrkeshögskolan informerar om genomförd och kommande 

ansökningsomgång för YH, förändringar i schablonerna och mycket mer. Det blir utrymme 

för dialog, förbered gärna med frågor till MYH. 

Erfarenhetsutbyte är alltid önskat inslag på YH-forum. I år presenterar Plushögskolan sitt 

arbete med att förändra utbildningsledarnas arbetssituation. 

I mötesformen Open Space diskuterar du och utbyter erfarenheter med andra 

konferensdeltagare i ett eller flera ämnen. Du anger dina önskemål på ämnen när du anmäler dig till 

konferensen. 

Till årsmöteskallelsen är bifogat ett förslag, proposition, från styrelsen om två 

stadgeändringar. Tänk på att om vi ska kunna diskutera och besluta om förslag från er 

medlemmar måste ni skicka in en motion till styrelsen. Den ska vara inskickad 20 dagar innan 

årsmötet, maila den till info@yhf.se. 

Valberedningen presentera förslaget på ledamöterna till styrelsen inför kommande år.  

Genom att delta på YH-forum får du senaste nytt inom yrkeshögskolan och utvecklar 

din kompetens som utbildningsanordnare. Du får information om styrelsens arbete samt ges 

möjlighet att påverka vad Yrkeshögskoleförbundet ska arbeta med.  

 

Program: 

09.00 – 09.30                       Kaffe och registrering 

09.30 – 10.30                       Paneldebatt: Morgondagens yrkeshögskola 

                                                Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv 

                                                Pia Nilsson (S), ledamot Utbildningsutskottet 

                                                Roger Haddad (L), ledamot Utbildningsutskottet 

                                                Lena Nyqvist, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd 

                                                Elin Klebert, Svensk Byggindustri 

                                                Thomas Persson, Generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan 

10.30 – 12.00                        Myndigheten för yrkeshögskolan  
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12.00 – 13.00                       Lunch 

13.00 – 14.00                       Årsmöte 

14.00 – 14.30                       ”Så förändrade vi utbildningsledarrollen till två specialistroller”,  

                                                Per Häggman, Utbildningsdirektör Plushögskolan AB 

14.30 – 15.00                        Kaffe med tilltugg 

15.00 – 16.00                        Open space för erfarenhetsutbyte mellan konferensdeltagarna.  

                                                Teman fastställs vid anmälan till konferensen. 

                                                Exempel på tema: 

                                                Organisera för särskilt pedagogiskt stöd  

                                                Ledningsgruppens engagemang 

                                                Betyg och bedömning av LIA 

                                                Bedömning av reell kompetens  

 

16.00 – 16.15                        Avslutning och sammanfattning     

 

Tid: 

Torsdag 28 mars 2019 

Vi startar med kaffe och registrering kl. 09.00-09.30 och avslutar kl: 16.15. 

 

Pris YH-forum 28 mars 2019: 

2 100 kr, 25% moms tillkommer. 

Länk till anmälan 
Alt Via YHF’s hemsida 
 

Adressen är Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm. 

Anmälan är bindande efter dag för anmälningsstopp, sista dag för anmälan är 11 mars. 

Glöm inte att anmäla ev specialkost i meddelandefältet 

 

VARMT VÄLKOMMEN                
till en intressant och spännande dag! 
Styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet  
 
 

 

https://goo.gl/forms/qHwdwY2qjSmwPPAE2

