
Hej på er alla fina medlemmar! 

Jag hoppas ni hunnit njuta av det fantastiska höstvädret vi fått ha under en tid nu. Sol, 
behaglig temperatur och underbara färger i naturen, ljuvligt!  

Jag har fått förmånen att delta dels i Västerås på en konferens som ordandes av Skolverket, 
Myndigheten för högskoleutbildning - MYh och Universitets-och högskolerådet - UHR, 
Kvalitet i Yrkesutbildning samt en heldag hos Frisörföretagarna där samarbetet startat 
med Eftergymnasial Skolförlagd Yrkesutbildning. Ett samarbete där tanken är att 
generera större möjligheter för våra yrkesutbildningar i framtiden.  

Jag vill dela med mig en sammanfattning av båda dagarna till er. Det är ju så klart mina 
reflektioner och tankar om dessa dagar. Jag representerar Sflf och alla er medlemmar, det 
innebar gymnasieskolor, friskolor, privata utbildningar och vuxenutbildningar i olika former 
och min uppgift är därför att försöka vara så objektiv som möjligt. 
Alla har så klart olika åsikter om det som händer i utbildningsvärlden, men en sak har vi 
gemensamt och det är ju att vi är på̊ väg framåt i tiden, oavsett vad vi tycker om det som 
varit, så är det inte dit vi ska, vi ska ju framåt.  

Så, vi börjar i Västerås.  

Kvalitet i Yrkesutbildning - så jobbar vi idag så jobbar vi i morgon.  

Ca 500 deltagare var inbjudna och anmälda till två dagar med gediget schema och mycket 
information från så väl Skolverket, MYh och UHR. 
Vi fick alla föreläsningar om Yrkesutbildningar på̊ gymnasienivå̊, vuxenutbildningar, både 
eftergymnasiala och komvuxutbildningar men också̊ om World- EuroSkills, Erasmus+ och 
framförallt om arbetet och den stora satsningen som pågar ute i Europa och EU på̊ just 
Yrkesutbildningar. Man hade också̊ möjlighet att välja två̊ seminarier utifrån sitt eget specifika 
område/intresse under måndag eftermiddag.  

Med det som jag tyckte kanske var mest intressant var Utrikesdepartementets inledning av 
dessa två̊ dagar. 
Stadssekreterare Kristina Persdotter höll en mycket informativ och bra föreläsning, som 
gjorde att nog de flesta av oss kände att det är en positiv framtid som vi inom yrkesutbildning 
går tillmötes. Det finns mycket stöd och fokus på̊ att få Yrkesutbildningen att stärkas och 
utvecklas. I Sverige så klart men just att få veta att alla länder i Europa satsar extra på̊ sina 
Yrkesutbildningar kommande år känns ju väldigt positivt.  

Exempelvis kommer Yrkeshögskolan öka med 50% de kommande åren. Men även 
satsningen på̊ vuxenutbildning och validering överlag kommer vara central och i fokus. 
Eftersom det kommer pågar runtom i Europa så är utbudet med andra länder i form av APL 
och LIA en otrolig möjlighet för oss att nyttja. Där finns det mycket resurser och pengar att 
söka, och mer kommer det bli framöver.  

Jag vet att många tycker ansökningarna är tidskrävande och omfattande. Det finns hjälp att 
få för detta, dels via våra kollegor men också̊ varje enskild myndighet har hjälp att erbjuda. 
Utnyttja dem så mycket det går. Det är ju deras jobb att hjälpa till. 
Och ska vi nu se positivt på det så är det ju BRA att de är noga med vart pengarna går och vi 
som driver seriösa utbildningar är de som får ta del av dem.  

Bra och tydlig information från Angela Andersson på UHR, om just Erasmus+. 
Har ni funderingar och frågor så kan jag förmedla mer information och diverse länkar som 
kan vara till nytta för just detta. 



Svenskt Näringsliv med Mia Bernhadsen och Mattias Samuelsson från LO pratade båda 
om vikten av samverkan och behovet på och av arbetsmarknadens framöver. 
Jens Bjørnvold från CEDEFOP höll en mycket intressant föreläsning om hur de olika 
länderna i Europa jobbar framåt med att stärka sina Yrkesutbildningar i framtiden.  

Som sagt bra och informativa dagar tycker jag och känslan av att det görs mycket, och 
framför allt kommer göras mycket, för att stärka, utveckla och utöka yrkesutbildningarnas 
värde känns mycket positivt.  

Så till Stockholm och dagen hos Frisörföretagarna och påbörjad samverkan med 
Eftergymnasial Skolförlagd Yrkesutbildning. 
Frisörföretagarna gör ett gediget jobb med detta och hade bjudit in oss till en först 
gemensam träff. Väldigt bra och uppskattat initiativ. Vi var representanter från branschen, 
Handels, gymnasiala skolor och privata skolor samt Sflf.  

Som ni läst ovan så har regeringen bestämt att satsa på Yrkesutbildningar och MYh 
kommer öka med 50% de närmaste fem åren. 
Vilket innebär att vi vill så klart vill/behöver vara en del av den utvecklingen. Det är också̊ 
målet för oss i vårt yrke att en YH, alltså̊ en yrkeshögskola som är eftergymnasial startar upp. 
snarast.  

Då är det viktig att veta att alla kan söka. Det är alltså̊ varje enskild enhet som ansöker om 
sin YH. gymnasial utbildning, friskola och privat utbildning. 
Målet med vårt möte var att börja samverka så varje enhet som väljer att söka YH ska kunna 
få hjälp och råd hur man söker. Hur man skriver för en ansökan på bästa språk (enligt MYh), 
vilka länkar man kan hitta information på̊ och vart man kan få stöd och hjälp med ansökan 
hos de olika myndigheterna. Önskan är att YH ska komma i gång hösten 2020.  

Anmälan för ansökan öppnar i april 2020. Mer och utförlig information om allt detta kommer i 
början av februari då vi haft vårt andra samverkansmöte för skolförlagd yrkesutbildning.  

En otroligt givande dag fick vi i Stockholm och fortsättningen som följer är ju väldigt 
spännande!  

Med allt detta vill jag önska er en fin fortsättning på hösten och kommande månader.  

Glöm nu inte heller att gå in och anmäl er till Riksutbildningsdagarna i mars 2020. Där har vi 
verkligen försökt plocka ihop så mycket inspiration, information och roliga happenings vi bara 
kan på̊ några dagar.  

Stor karm till er alla! // Victoria  

 


