
 

VÄLKOMMEN TILL 
UTBILDNINGSLEDARUTBILDNING 

 

Utbildningen vänder sig till utbildningsledare och andra 
medarbetare inom yrkeshögskolan som behöver kunskap och 
kännedom om arbetet med en yrkeshögskoleutbildning. 
Utbildningen arrangeras av Yrkeshögskoleförbundet, YHF, 
intresseorganisationen för alla YH-anordnare i Sverige. 
 

Utbildningens upplägg 
Vi håller på att utveckla och uppdatera ULU, så från och med i höst kommer vi köra 
det nya ULU-konceptet; ULU 2.0. 
Utbildningen genomförs under totalt fem heldagar fördelat på sju tillfällen. 
Utbildningen är en uppdaterad version av den utbildningsplan som 
Yrkeshögskoleförbundet arbetat fram under flera år.  
Utbildningstillfällena ägnas bland annat åt behörighet, antagning, kursplaner, 
ledningsgrupp, LIA och kvalitetsledning. Vissa moment genomförs i samarbete med 
Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH.  
Examination sker genom inlämningsuppgifter samt skriftlig och muntlig redovisning av 
grupparbete.  
 
Plats och tid 
Denna utbildningsomgång ges både på plats och distans, en hybrid. Första och sista 
dagarna ges på plats i Göteborg. 
 

De utbildningsdagar som är heldagar börjar klockan 09:00 och avslutas klockan 
16:00. Halvdagarna börjar 09:00 och avslutas klockan 12:00. 
Dagarna på plats ges på Clarion Hotel Odin, Odinsgatan 6, i Göteborg.  
Utbildningsdagarna är: 
- tisdag 11 oktober heldag på Clarion Hotel Odin i Göteborg  
- tisdag 25 oktober heldag på distans   
- tisdag 15 november halvdag på distans 
- onsdag 30 november halvdag på distans 
- tisdag 6 december halvdag på distans 
- fredag 9 december halvdag på distans 
- onsdag 11 januari heldag på Clarion Hotel Odin i Göteborg 

Anmälan 
Du anmäler dig via YH-förbundets hemsida, en bekräftelse kommer till din e-post. 
Anmälan är bindande (platsen kan överlåtas till annan person i organisationen, men 
inge återbetalning ges) och full kostnad debiteras även om du inte närvarar alla 
dagar. 
Sista anmälningsdag är 30 september 2022.  

Pris: 
Pris för medlemmar: 7 500 kr exkl. moms 
Pris för icke medlemmar:  11 500 kr exkl. moms 
Kontaktperson: 
Jenny Sundborg, Nationell samordnare på YHF, info@yhf.se Mobil: 0768-20 80 20 


