
Ansökan om att anordna en Utbildningsledarutbildning

Så trevligt att ni är intresserade av att anordna  en Utbildningsledarutbildning (ULU).

För att er organisation ska bli godkänd som anordnare så krävs det att ni 
uppfyller ett antal krav.

Nedan framgår våra krav och vad ni ska beskriva och bifoga 
för att vi ska kunna bedöma er kapacitet. 

Observera att i samband med att ni skickar in er ansökan så förbinder
ni er till att följa de krav och villkor som specificerats i anmälningsformuläret.

Anordnaruppgifter

Organisation:
Organisationsnummer:
Kontaktperson:
(med mandat att företräda organisationen)
Telefonnummer:
E-post:

Uppgifter om utbildningen

Plats och ort för utbildningen:
Datum för utbildningstillfällena:

Undervisningsform:
Bunden
Distans

Pris per deltagare exklusive moms:
Observera att YH-förbundet tar ut en administrativ avgift på 1 200 SEK per deltagare.

Minst antal deltagare: Max antal deltagare:



Anordnarens ansvar

För att anordna ULU måste ni vara en  juridisk person, och ha
tidigare erfarenhet av att anordna ULU eller yrkeshögskoleutbildning. 

Om ni ska anordna ULU på distans så ställs även som krav att ni har 
erfarenhet av att genomföra distansutbildningar.

Beskriv hur ni som organisation uppfyller dessa krav.

Krav på lärare

Matrisen nedan visar vilka krav som ställs på lärare vid respektive modul. 
Ange i kolumnen "Aktuella lärare", längst till höger, vilka lärare som är aktuella.

Bifoga även CV för samtliga lärare som tydligt visar att de uppfyller ställda krav.  

Om du som anordnare vill anlita någon annan för undervisningen än vad som anges
nedan ska skriftligt medgivande i förväg inhämtas av YHF.

Bifoga planering av samtliga moduler med datum för genomförande.



Modul

Minst 1 års 
erfarenhet av 
arbete med 

YH-utbildning

Minst 1 års 
undervisnings

erfarenhet

Minst 1 års 
eftergymnasia

l utbildning 
inom 

pedagogik

Minst 1 års 
eftergymnasia

l utbildning 
inom 

pedagogik

1

Grundförutsättninga
r för 
yrkeshögskoleutbild
ning

X X

2
Utbildningsledarens 
arbetsuppgifter

X X

3 Ledningsgruppen X X

4 Lärande i arbete X X

5
Behörighet, 
antagning och urval

X X

6
Särskilt pedagogiskt 
stöd

X X

7

Studiesocial 
arbetsmiljön, 
avskiljande, 
studieuppehåll/avbr
ott

X X

8
Pedagogiskt 
ledarskap

X X

9
Kursplaner, 
bedömning och 
betygssättning

X X X

10
Kvalitetsledning, 
presentation av 
examensarbete

Att bifoga och skicka med e-post till info@yhf.se:
         CV för respektive lärare
         Planering av samtliga moduler
         Detta anmälningsformulär

Förbindelse

Vi som anordnare förbinder oss till att följa de krav och villkor som 
specificerats i anmälningsformuläret. Markera med ett kryss i rutan.

Aktuella lärare
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