Inbjudan Diplomerad utbildningsledare
inom yrkeshögskolan! – DISTANS
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är ny i rollen som utbildningsledare. Det kan även
vara så att du arbetat i yrkesrollen men inte ännu kunnat gå utbildningen eller att du vill få en
tydligare bild av vad som krävs i vårt uppdrag att driva en yrkeshögskoleutbildning.
Utbildningsplanen är framtagen av YHF (Yrkeshögskoleförbundet) och innehåller 10 moment som
genomförs under 5 tillfällen, 9 dagar med start den 22-23 september och avslutning 14 januari.
Plushögskolan har tidigare genomfört denna utbildning vid flera tillfällen och har nu fått förtroende
av YHF att starta ännu en gång, vilket vi ser fram emot. För att minska spridningen av Covid -19 har vi
beslutat att utbildningen blir på distans.
Start: 22-23 september
Ytterligare tillfällen är:
14-15 oktober
4-5 november
1-2 december (3 dec är ett frivilligt tillfälle)
13-14 januari (13 jan samling på kvällen för gemensam middag och 14 jan är diplomeringsdag)
Samtliga tillfällen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00
Plats: Distans (information om plattform och upplägg meddelas längre fram)
Kostnad: 8 400 kr/deltagare exkl. moms.
Anmälan gör du via YHFs hemsida
Sista dag för anmälan är den 10 september. Bekräftelse kommer via mejl med inbetalningsuppgifter.
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 anmäler sig.
Utbildningens upplägg
 Nio obligatoriska dagar, två frivilliga och 10 delmoment
 Föreläsningar, gruppövningar, inlämningsuppgifter, seminarieuppgifter samt avslutande
muntlig gruppredovisning av seminarieuppgiften
 Diplomering – närvaro vid minst sex av dagarna inför diplomeringen, deltagande på
diplomeringsdagen samt inlämning av kompletteringsuppgift för de moment som tagits upp
vid missade tillfällen
 Examination: inlämningsuppgifter, examinationsuppgift och medverkan i gruppresentation
Målet med utbildningen är att du ska få en tydligare bild av yrkesrollen, dess ansvar och de
arbetsprocesser som ingår i uppdraget att driva en yrkeshögskoleutbildning.
Kontaktperson
Jakob Claesson
E: jakob.claesson@plushogskolan.se
T: 031-700 83 11

