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Majoriteten av dem 
som tagit examen går 
ut i arbetslivet men 
vissa väljer att fortsät-
ta som forskare.

VILL DU ARBETA MED DOM STORA 

FRÅGORNA? 
Geologi är ämnet för dig med engagemang för vår miljö

Om man är intresserad 

av planeten vi lever på, 

hur miljön utvecklas och 

påverkas, och hur värl-

den och naturen hänger 

samman, då ska man 

arbeta med geologi. 

– Många av de 

utmaningar vi står inför 

kräver geologisk kunskap 

för att lösas, säger

Karl Ljung, Universi-

tetsadjunkt och forskare i 

kvartärgeologi vid 

Geologiska institutionen 

på Lunds universitet.

Geologen har det långa perspektivet, från 
när jorden bildades, hur organismer upp-
kom och utvecklades till varför berggrun-
den och jordlagren ser ut som de gör.
     – Vi studerar också hur människan har 
påverkat och påverkar jordens miljö och 
klimat. Människan började odla för ca 
6000 år sedan i Sverige, hur utvecklingen 
sedan har sett ut är avgörande för att förstå 
vad som händer nu. Utan det långa tids-
perspektivet kan vi inte förstå de långvariga 
processerna och människans påverkan på 
naturen, säger Karl.
Många av dem som pluggar geologi kom-
mer sannolikt att arbeta med olika miljö-
frågor.
     – En av våra viktiga samhällsfrågor 
handlar om vårt grundvatten, var och hur 
det bildas. Det visade sig ju inte minst förra 
sommaren. Ett annat område som växer är 
spridning av föroreningar i mark. Geolo-
gisk kunskap är helt nödvändig för att vi 
ska kunna hitta, spåra och sanera markför-
oreningar.
     De metoder och kunskaper man får 
med sig från utbildningen gör det också 
möjligt att arbeta utomlands i till exempel 
olika biståndsprojekt.
     – Många av våra studenter väljer att resa 
utomlands som en del av utbildningen och 
då lär de sig dels en annan typ av geologi 
och de får dessutom erfarenhet av hur 
arbetet fungerar i en internationell miljö, 
säger Karl.

Vem är det som söker sig till en utbild- 
ning i geologi? 
– Många har nog ett grundläggande intres-
se och engagemang för vår planet och för 
vår miljö. Geologen är bland annat expert 
på hur berggrund och jordlager är upp-
byggda och hur vatten och föroreningar rör 
sig i dessa avlagringar. De kartlägger och 
inventerar våra naturresurser. 

Och arbetsmarknaden är god för blivande 
geologer. Inom vissa områden råder det 
idag brist på välutbildade geologer så möj-
ligheten att få ett intressant, omväxlande 
och utvecklande arbete är stort.
     – Majoriteten av dem som tagit examen 
går ut i arbetslivet men vissa väljer att 
fortsätta som forskare. Klimat och miljö 
är idag ett stort forskningsområde. Vi har 
till exempel några geologer som är speci-
aliserade på glaciärer och förändringar i 
polarområdena och hur de interagerar med 
klimatet, både bakåt i tiden och idag.
Den som väljer att plugga i Lund har sto- 
ra möjligheter att skräddarsy sin utbildning 
efter egna intressen och målsättningar.
     – Vi har ett brett utbud av kurser att 
välja mellan både för att utbilda sig efter 
arbetsmarknadens behov och för en framtid 
inom forskningen. Det är ett antal obli-
gatoriska kurser som du pluggar under tre 
terminer, sen kan man välja mellan special-
kurser under två terminer. Under det tredje 
året är det möjligt att bredda sina kun-
skaper och välja något som ligger utanför 
ämnet, som juridik, miljörätt eller ekono-
mi. Kandidatarbetet är det många som gör 
i samarbete med företag eller organisationer 
utanför institutionen, vilket ger studenten 
en tydlig koppling till och förståelse för 
arbetsmarknaden och möjlighet att utveckla 
sin kompetens.

Är det kul att utbilda sig till geolog?
– Absolut! Det är två saker som gör det 
extra roligt. Exkursionerna och problem-
lösningen. Vi är ute mycket och arbetar 
praktiskt. De geologiska problemen 
analyseras både i grupp och som enskilda 
arbeten. Som geolog har du möjlighet att 
analysera de effekter vi människor har haft 
på naturen och bidra till lösningar på de 
riktigt stora framtidsfrågorna, säger Karl.

”  

KORT OM ...

Geologiska institutionen erbjuder 

en 3-årig utbildning som leder 

fram till en naturvetenskaplig 

kandidatexamen i geologi. Denna 

utbildning är designad för arbets-

marknadens behov, och som ett 

viktigt komplement till de teore-

tiska kurserna finns en praktikkurs 
och ett flertal tillämpade kurser där 
även lärare från näringslivet deltar 

i undervisningen, vilket främjar ditt 

nätverk och hjälper till att göra 

dig attraktiv på arbetsmarknaden. 

Vill du fördjupa dig ytterligare i 

geologiämnet läser du vidare på 

vårt tvååriga masterprogram som 

gör dig ännu vassare på arbets-

marknaden och dessutom har en 

nära koppling till forskningen vid 

institutionen. Alla våra lärare är 

disputerade och bedriver forskning 

inom relevanta områden.
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                Bättre samarbete               
                och minskadstress. 
Det blir resultatet när chefer 
och medarbetare lär sig hur 
hjärnan fungerar och blir mer 
medvetna om vad de sänder 
ut och vad andra kan ta emot. 
Cheferna har bland annat 
utvecklat sitt bemötande till 
medarbetarna och fått verktyg 
för att hantera svåra situatio-
ner. Det har lett till ett mildare 
klimat i arbetsgrupperna. 

Beteendeveteranen Lena Skogholm har 
i snart 15 år utbildat och föreläst om 
hur vi kan ha konkret nytta av hjärn-
forskning i vardagens möten människor 
emellan. Hon har skrivit bästsäljaren Be-
mötandekoden – Konsten att förstå sig 
på människor och få ett bättre (arbets)liv 
som direkt seglade upp på topplistor då 
den släpptes. 

– När vi förstår varför en person 
kommunicerar på ett visst sätt i olika 
situationer och hur vi kan möta det, gör 
det oss säkrare. Då blir det mänskliga 
samspelet smidigare samtidigt som stres-
sen minskar, säger Lena Skogholm.

Hon fortsätter med att beskriva vad som 
händer i hjärnan när vi blir stressade och 
hur det påverkar oss. 

Bemötande i svåra 
situationer
När vi är utsatta för påfrestningar eller 
stress tar det på krafterna och vår ener-
ginivå sjunker. Precis som när mobilen 
håller på att ladda ur, kan man säga att 
hjärnans energisparläge aktiveras.
     Om vi gör av med mer energi än 
vi egentligen har tillgång till fungerar 
inte vårt logiska tänkande lika bra, det 
vill säga hjärnans högre funktioner i 
pannloben, som Lena kallar för männis-
kohjärnan, fungerar sämre Då blir det 
svårare att sätta sig in i andra människ-
ors situation.
     Vi fastnar lättare i våra känslor och 
börjar bearbeta situationen utifrån vår 
däggdjurshjärna, eller aphjärnan som 
Lena kallar den. När vi bearbetar situa-
tionen i aphjärnan vill vi att andra ska 
känna med oss. Om någon börjar prata 
logiskt med oss hör vi visserligen vad 

personen säger, men har svårt att bearbe-
ta det logiskt. Om den andra fortsätter 
med sitt logiska resonemang, så når hen 
inte fram. Om vi bearbetar situationen 
på ett känslomässigt plan behöver vi 
mötas där vi är. Vi behöver förståelse 
och medkänsla.
     Ibland hamnar vi i reptilhjärnan och 
går på instinkt.  Där kan vi inte tänka 
och känna på ett mer medvetet plan. 
Vi bara agera. Då behöver vi ha som en 
snitslad bana med enkelt, tydligt och 
samtidigt vänligt budskap: ”Sätt dig här, 
jag hämtar en kopp kaffe, sedan kan vi 
prata.”
     – För att kunna kommunicera och 
bemöta en annan människa på ett fung-
erande sätt, behöver vi använda 

en av cheferna bland annat följande: 
     – Jag har fått ökad förståelse för hur 
vi människor fungerar och på olika sätt 
faktiskt är sammanlänkande. Genom 
ökad insikt kan jag förhålla mig till mitt 
uppdrag som ledare på ett bättre sätt    
     Samtliga chefer i studien uppger att 
när de använder kunskaperna ger det 
ringar på vattnet för det interna samarbe-
tet. Möten upplevs numera som lugnare 
och fyllda med en förståelse för sina 
medarbetare. 
     – I den stressade vardagen och med 
tanke på att den psykiska ohälsan ökat 
markant till följd av det, är detta en 
mycket viktig aspekt, menar Lena Skog-
holm.

Bättre stämning på 
jobbet

Läs mer om Lena Skogholms 

föreläsningar och utbildningar 

här:

www.lenaskogholm.se

Läs mer om Bemötandeko-

den – Konsten att förstå sig 

på människor och få ett bättre 

(arbets)liv här:

https://www.lenaskogholm.se/

bok/ 

Referenser:
https://www.suntarbetsliv.se/forsk-

ning/kommunikation/bli-en-mastare-

pa-bemotande-med-hjalp-av-hjarn-

forskning/

https://via.tt.se/pressmeddelande/

ny-studie-bli-battre-chef-med-hjarn-

forskning?publisherId=374457&rele-

aseId=374468

Mästare på bemötande 

med hjälp av hjärnforskning

språk som fungerar där den andra 
befinner sig för tillfället, säger Lena 
Skogholm. 

På en arbetsplats där medarbetarna och 
cheferna gått utbildning med Lena Skog-
holm, säger en av cheferna att hon blev 
förvånad över hur stor skillnad det gör att 
bara formulera sig på ett annat sätt. Che-
fen menar vidare att en av fördelarna med 
utbildningen är alla får ett gemensamt 
språk som fungerar på alla

Lena Skogholm

 SPONSRAD ARTIKEL

Chefens bemötande 
skapar bättre möten

Illustration: FridaRit

CHANS ATT VINNA BÄSTSÄLJA-

REN BEMÖTANDEKODEN! 

Nu har du möjlighet att vinna ditt ett eget 

ex av Bemötandekoden som länge legat 

på topplistor och fått fina 
recensioner. 10 personer blir 

lyckliga vinnare! 

För att vara med i utlottning-

en behöver du bara mejla 

lena@talkmap.se och skriva 

UTLOTTNING SVD Bemö-

tandekoden. Vinnarna 

meddelas via mejl den 10 

maj.

nivåer i organisationen, både i lednings-
gruppen och för de som arbetar mer 
operativt. Utbildningen har också gjort 
att hon blivit mycket mer medveten 
om hur hennes eget beteende som chef 
påverkar medarbetarna.
     Lena är inte förvånad över att kun-
skaper om hjärnan ger dessa resultat. 
     – Det blir en naturlig följd när vi 
samarbetar med hur vi faktiskt funge-
rar, menar hon.

I en studie, med djupintervjuer av sju 
chefer, som gjordes om Lena Skog-
holms arbete i samband med ett exa-
mensarbete på Högskola väst, säger

”  
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Det går att göra Pippi Långstrump till världens tråkigas-
te berättelse och vi kan tala ekonomi, snårig juridik eller 
vad som helst och göra det till världens mest fängslande 
presentation!
     För vad vi säger är viktigt, men det är hur vi säger det 
som kan vara avgörande för genomslaget.
     – Om vi förstår vad det är, utöver innehållet i sig, 
som stimulerar, triggar och attraherar till lyssning och 
interaktion, då har vi ett mycket kraftfullt verktyg, kon-
staterar retorikkonsulten Per Furumo.
     Per Furumo är starkt efterfrågad som konsult och ut-
bildare i muntlig kommunikation. Bland uppdragsgivar-
na finns en mängd av våra stora företag, organisationer, 
forskningsinstitut, offentliga personer och andra.
     – Helt säkert, det finns inga tråkiga ämnen, bara 
tråkigt framförda, säger Per Furumo.
God, muntlig kommunikation handlar om så oändligt 
mycket mer än innehållet i sig.
     – Tempo, röstläge, betoning, kroppsspråk, tonfall, 
melodi är helt avgörande för hur den som lyssnar tar till 
sig av det vi säger. Genom att förstå de här mekanismer-
na så kan alla skapa bra, engagerande muntlig kommu-
nikation i det skarpa läget. 
     Vinnande muntlig kommunikation handlar också 
om samspelet mellan tal och bild liksom hela berät-
tandets dramaturgi. Med enkla medel så kan vi öka 
förutsättningarna för engagemang och interaktion från 
de som lyssnar. Att få mottagaren nyfiken och engagerad 
är nyckeln till framgångsrik kommunikation. 
     Per Furumo påpekar att många av oss är kvar i en 
övertygelse om att vi människor är rationella varelser, det 
är ett 1900-talstänkande som är djupt rotat i oss. 

– Synen på hur vi fungerar ändrats. Idag visar all forskning 
att vi i första hand är kännande varelser med viss förmåga 
till rationalitet. Ta till exempel pristagaren i ekonomi till 
Nobels minne 2017, Richard Thaler, vars forskning i eko-
nomisk psykologi visar att vi är långt ifrån rationella.
     Att åstadkomma god muntlig kommunikation handlar 
om att skapa en så hög mental närvarandenivå hos motta-
garna som möjligt säger Per Furumo.
     – Jag träffar talare på alla nivåer, de som är riktigt dukti-
ga och de som har det jobbigt, alla kan utvecklas. Modern 
teknik i all ära – rösten är alltjämt vårt i särklass viktigaste 
verktyg.

PER FURUMO
Voice and Message AB 

Talarträning | Retorik | Presentation

Det är hur vi säger det som kan 

vara avgörande för genomslaget”   

- Att åstadkomma god muntlig 
kommunikation handlar om att 
skapa en så hög mental närva-
randenivå hos mottagarna som 
möjligt säger Per Furumo.

  LEDARE - KOLUMN

Intresserad av 
historia, politik och samhälle eller kultur?
Kandidatprogram i historia, politik 
och samhälle, 180 hp

Kulturvetarprogrammet, 180 hp

Båda program är på 180 högskolepoäng och ger en 
kandidatexamen. Det betyder tre års heltidsstudier.

Läs mer om våra grundutbildningar på: 
www.historia.su.se/kandidatprogram 

Sök senast den 15 april.

Historiska institutionen

Ett program som vänder sig till dig som är 
intresserad av en bred utbildning med inriktning 
på historia och statsvetenskap. 

En bred humanistisk utbildning som förbereder 
för yrke inom kultursektorn. I programmet ingår 
10 veckors praktik. 



Då är det dags att utöka dina navigationskunskaper för att säkert 

kunna vistas på sjön. E-Navigation erbjuder distanskurser i nybörjar-

kursen förarintyg och uppföljningskursen kustskepparintyg. Du gör 

hela kursen framför datorn eller via mobilen och får studiematerial 

hemskickat. Välkommen!

10% rabatt på 

alla kurser med 

rabattkoden svd

Laddad för båtsäsongen?

 www.e-navigation.se
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Kunnig säkerhetschef 
och modern säkerhet bidrar till vinst
 - Affärsmannaskap viktigt i en roll som förändras snabbt.

Spaning in i framtiden
Tomas Devenyi är säkerhetskonsult för dip-
lomutbildningen SSF Säkerhetschef. Han 
spanar i framtiden och ser nya områden 
för säkerhetschefer som är betydelsefulla. 
Nämligen affärsmannaskap. 

– Säkerhetschefen måste förstå verksam-
heten som helhet. Vad är det min organisa-
tion vill uppnå och hur kommer säkerheten 
in i det? Det är oerhört viktigt i dag, liksom 
i framtiden, säger han.

Han pekar på den generella omvärlds-
förändringen som en orsak. En annan är 
förstås teknikutvecklingen. Samhället har 
som vi alla vet blivit mer komplext, vilket 
i sin tur kräver mer av säkerhetschefen och 
dess kompetens. 

Viktigt bygga nätverk 
Runt hälften av deltagarna på SSF Säker-
hetschef kommer vanligen från offentlig 
sektor, andra hälften från näringslivet.

Säkerhetschefens roll i svenska organisatio-
ner blir allt viktigare. Samtidigt förändras 
rollen snabbt. SSF Stöldskyddsföreningens 
diplomutbildning SSF Säkerhetschef vet 
vilka utmaningar som krävs i framtiden för 
alla säkerhetschefer. 

– Säkerhetsfrågan är inte längre något teo-
retiskt. Det är inget som du bara har i en 
pärm, utan dina kunskaper måste ständigt 
utvecklas – vara två steg före utvecklingen, 
säger Tomas Devenyi.

– Säkerhets-

frågan är inte 

längre något 

teoretiskt. Det 

är inget som 

du bara har i 

en pärm, utan 

dina kunskaper 

måste ständigt 

utvecklas – vara 

två steg före 

utvecklingen, 

säger Tomas 

Devenyi.

”  

– Att bygga ditt yrkesnätverk är synner-
ligen värdefullt och dina kurskamrater 
kommer att utgöra ett mycket värdefullt 
nätverk för dig, säger Tomas Devenyi.

Här kan du läsa mera om hur du kan utvecklas som säkerhetschef             

Deltagarna på diplomutbildningen SSF Säkerhetschef är jämnt fördelade mellan offentlig och privat sektor.

Affärsmanarskap är ett nytt viktigt område för säkerhetschefer.

Läs mer om hur du kan utvecklas som säkerhetschef – kursstart 17 september

              www.stoldskyddsforeningen.se/sakerhetschef



      

www.confex.se/leda-andra

Vad är bra ledarskap – och vilket 
ledarskap passar dig?

Så får du ut maximalt av alla individer  
i en grupp

Så hanterar du besvärliga personer

Kommunikation för ledare – så skapar  
du engagemang och ett positivt  
driv bland medarbetarna

ATT LEDA ANDRA
UTAN ATT VARA CHEF

 STOCKHOLM      GÖTEBORG      MALMÖ      KARLSTAD      VÄSTERÅS      LINKÖPING        

LULEÅ      VÄXJÖ      VISBY      ÖREBRO      UMEÅ      HALMSTAD      JÖNKÖPING       

GÄVLE      NORRKÖPING       UPPSALA

Våra föreläsare  
får i snitt  

5.8 av 6 i betyg

Gör som 467 848 andra – säkra din kompetensutveckling hos Confex

CE
RT

IF
IER

AT KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

ISO 9001

Confex är ISO 9001 – certifierade
Din garanti för högsta kvalitet!

ORIGINALKU
RSEN

Nu släpper vi  

höstens kursdatum!
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www.jamshog.org

ÖPPET HUS!
Lördag 9 mars 

Måndag 11 mars

Allmän kurs | Socialpedagog
Fritidsledare | MinT Teater

”God demens- 
vård ska vara  
en självklarhet”

Wilhelmina Hoffman, Silviahemmets rektor

Silviahemmet utbildar vårdpersonal, hemtjänst-
personal, biståndshandläggare och anhöriga  
i god demensvård. 

Stiftelsen Silviahemmet®    www.silviahemmet.se

Miljöstegen erbjuder en modern, webbaserad och 

interaktiv grundläggande miljöutbildning, främst riktad 

till miljöcertifierade och miljödiplomerade företag och 
organisationer. Utbildningen är framtagen för att tillgodo-

se behovet av att på ett flexibelt sätt ge personalgrupper 
en grundläggande förståelse för orsaker, verkan och 

möjliga åtgärder för de miljöproblem vi står inför, kopplat 

till den egna organisationens miljöarbete.  Utbildning-

en är scorm-kompatibel och kan importeras i den egna 

LMS-plattformen.

• Webbaserad interaktiv utbildning för  
personalgrupper

• Möjlighet till anpassning av utbildningen   
till det egna företaget

• Kan genomföras i dator, mobil och 
surfplattor

En utbildning som 
i fem steg gör dig 
lite miljöklokare!

www.miljostegen.se  



PR
EM
IU
M

Premium ger dig obegränsad tillgång i ett helt år

Boosta din karriär med våra
250 utbildningar online

Endast 3 895 kr exkl. moms

Med våra utbildningar i ett flertal
olika kategorier kan du enkelt utbilda
dig när, var och hur du vill - du behöver
bara en dator, mobil eller surfplatta.

Kom igång snabbt och erhåll attraktiva
kunskaper inom exempelvis ledarskap,
projektledning, försäljning eller Excel.

www.diplomautbildning.se

Diploma Utbildning erbjuder samma utbildningar med samma lärare och samma attraktiva diplom - Online

Titta, lyssna, öva och lär
helt i din egen takt.

I DIN EGEN TAKT
Utbildas via din dator, mobil

eller surfplatta.

NÄR, VAR OCH HUR DU VILL
Fler än 250 diplomerande

utbildningar.

UTBILDAS ONLINE

KONTAKTA DIPLOMA 08-519 42 800 E-post: info@diplomautbildning.se
Hantverkargatan 52, 112 31 STOCKHOLM
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Öka dina färdigheter och 

karriärmöjligheter - utbilda 

dig för din egen skull

Att studera och lära sig 

– anpassat efter ditt ar-

bete och din roll – ger 

träffsäker utveckling och 

skapar tydliga karriärut-

vecklingsmöjligheter i 

arbetslivet. Att skapa sig 

ett försprång genom att 

snabbt och metodiskt ut-

bilda sig rakt in i den roll 

man befinner sig har visat 
sig vara ett lyckokast för 

många av våra eleverr.

Till stor del drivet av digitaliseringens möjlig-
heter går utvecklingen fortare än någonsin och 
med den ökar kraven på kunskap hos individen, 
vilket gör att det kan vara svårt att hänga med. 
Att endast införskaffa nya teoretiska kunskaper 
och lägga dessa på hög har visat sig inte vara 
framtidens modell för reella och tydliga kompe-
tenslyft som ger dig ett språng i din utveckling. 
Att istället fokusera ansträngningarna på att 
praktiskt utveckla dig i din roll för att bli kon-
kurrenskraftig och leverera det där lilla extra har 
visat sig fungera för dig med ambitioner.

När du går en rollbaserad utbildning så arbetar 
du framför allt med dina förmågor och fär-
digheter, anpassade för din roll, som höjer din 
kompetens. Att höja förmågor och färdigheter 
istället för endast den faktiska kunskapen ger dig 
en bestående och praktiskt tillämpbar kompe-
tensutveckling som du kommer att ha nytta av 
hela livet. 

Många gästföreläsare deltar på utbildningen med 
unika kunskaper inom sina respektive expertom-
råden. Allt detta kompletteras sedan med ett antal 
coachingstillfällen där du kan få direkt stöd i ditt 
dagliga arbete.

Det moduluppbyggda formatet är även lättanpas-
sat för att möta företag med interna behov av att 
kompetenshöja flera individer eller grupper.

Den här formen av utbildning är mycket kost-
nadseffektiv – en ”på pricken”-utbildning istället 
för många som ligger i gränslandet för vad du 
behöver och framför allt ger dig kunskap om nya 
modeller, metoder eller system. 

Rollbaserade utbildningar som är särskilt populära 
just nu är de för Förvaltningsledare, Kundansvari-
ga, Ledare inom IT och Supportchef.

BiTAs rollbaserade utbildning bygger på sex oli-
ka komponenter: Teori, Forum, Projekt, Resul-
tat, Coaching och Verktyg. Självklart utvecklar 
vi och arbetar med olika nya teorier och kun-
skap, men fokus ligger på att arbeta tillsammans 
under olika forum-aktiviteter som till exempel 
innehåller erfarenhetsutbyte, analys, jämförelser, 
diskussioner, simuleringar och övningar av olika 
slag – allt i samverkan för ett fördjupat och mer 
förankrat resultat.

Genom att gå en rollbaserad utbildning hos 
BiTA så accelererar du bygget av den verktygslå-
da som du behöver i din nya eller befintliga roll. 
Den är omedelbart applicerbar i det dagliga
arbetet och skapar resultat redan under kursen
genom det projektarbete du arbetar med, vilket 
har utgångspunkt från den egna verksamheten.

Vill du veta mer om våra rollbaserade utbildningar 

är du välkommen att höra av dig till oss på 08-410 

320 00, info@bita.eu eller gå in på www.bita.eu



• Band/Artist
• Musiker
• Musikpedagog
• Projektledare 
i Musik

• Musik Grund

Allmänkurs med profi ler: 
• Svenska som andraspråk
• Högskoleförberedande
• Musik

Yrkesutbildning:
• Humanistisk Socialpedagog

brunnsvik.se

SÖK
NU!



WENDELIN MEDIA

     HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA       ANNONS12

För att du är intresserad 
av människors hälsa och 

villkor

I höst startar ett nytt kandidatprogram i pedagogik och 
folkhälsovetenskap på Stockholms universitet (180 hp). 
Det passar dig som vill jobba förebyggande, med sam-
ordning och planering av folkhälsoinsatser, med utred-
ningar eller som hälsoutvecklare.

Sök senast 15 april på antagning.se www.edu.su.se/pof

Institutionen för folkhälsovetenskap Institutionen 
för pedagogik och didaktik

 SPONSRAD ARTIKEL

STUDERA PÅ SVERIGES STÖRSTA FOLKHÖGSKOLA!

I kursutbudet på Östra 

Grevie folkhögskola 

finns en tydlig inrikt-
ning på konst och 

kreativitet. Här finns 
utbildningar i bland 

annat fotografi, gra-

fisk design, textil och 
musikteater. För att 

hålla jämna steg med 

utvecklingen användas 

digitala tekniker i den 

traditionella hantverks-

undervisningen.

– Vi arbetar utifrån ett ”lärande för 
livet”, säger Max Andersson, utbild-
ningsledare på Konst & design. Det 
är själva grundtanken bakom folkhög-
skolan som institution, men det är 
ju så mycket mer än bara ett vackert 
uttryck. Vi vill verkligen att våra delta-
gare får med sig något värdefullt från 
sin studietid. 
     – Även om vi arbetar mycket med 
händerna är utbildningarna förank-
rade i nutiden. Vi använder moderna 
arbetsmetoder och verktyg som vävs in 
i de olika momenten på naturlig väg.      
     Utöver de profilerade utbildning-

arna har skolan allmänna kurser 
som leder till högskolebehörighet.     
     För att öka chanserna att komma 
in på polisutbildningen har Östra 
Grevie folkhögskola fördjupat sitt 
samarbete med polisutbildningen i 
Malmö Under våren 2019.
     Kalle Bjelkefelt, Utbildningsle-
dare på Allmän kurs berättar om 
utbildningen och samarbetet.
     - Vi fokuserar på våra styrkor: 
Polisetik, socialpsykologi, språkhan-
tering, rättsväsende och demokrati. 
Genom studiebesök i olika delar av 
polisens verksamhet och gästförelä-
sare från polisen, får du en gedigen 
bild av polisens arbete. 
     Östra Grevie har som folkhög-
skola en unik roll som mötesplats 
för individer med olika ursprung 
och erfarenheter. Vi har till exempel 
inga renodlade distansutbildningar. 
Det är viktigt att det finns onli-
nealternativ för de som vill kunna 
studera på det sättet, men jag tror 
att vi behövs som en motvikt till 
det. Vi tror på det fysiska mötet 
säger rektor Susanne Andersson.

Östra Grevie folkhögskola på skånska Söderslätt är 
en av Sveriges största folkhögskolor.

Här studerar du i en unik miljö, på en skola som 
ända sedan starten år 1914 haft fokus på 

framtiden. Din framtid.

Ansökan till hösens utbildningar är öppen, 
läs mer på www.ostragreviefolkhogskola.com



www.biskopsarno.se

Biskops Arnö Nordens folkhögskola ligger naturskönt på en ö i 
Mälaren.

Vi är en folkhögskola med ett nordiskt uppdrag. Basen i skolans 
verksamhet är bred, från utbildningar i skrivande och foto till 
allmän kurs, naturmedicin, musik och film. 

Vi vet att du utvecklas inom det du är intresserad av på våra 
kurser, men vi vill också att du utvecklas som människa i miljön 
på Biskops Arnö.

BISKOPS ARNÖ NORDENS FOLKHÖGSKOLA

” Tiden på folkhögskola är din egen tid 
och ditt ansvar. Du får tid att tänka 
om, kring studierna och om ditt liv ”

Låtskrivarutbildning 
Att skriva dramatik
Att skriva skönlitteratur 
Dokumentärfilm
YH-Fotograf ochBildjournalist

Allmän kurs stationär/distans
Global rättivsa
Naturens medicin
Helande närvaro

KuRSER Att SÖKA HÖStEN 2019
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CHP - Centrum för Hypnos och 
Psykoterapi

UTBILDNING I KLINISK HYPNOS i Stockholm
Grundkurs 100 tim + Fortsättningskurs 100 tim  

Evidensbaserad, processinriktad metodutbildning för
 psykologer, psykoterapeuter + annan leg. vårdpersonal. 

Start maj resp. nov 2019 

Sagt om kursen: 
”Här bjuds på gedigen teoretisk kunskap och 

en skattkista av metodik!"

Mer info och anmälan: www.chp.nu 

inger.slussen@gmail.com
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                     har släppt ett nytt kurs-     
         paket på Harvard och 
MITs plattform edX: Digital Transfor-
mation - vad det är och hur orga-
nisationer kan hantera utmaningar 
och möjligheter. Efter några få dagar 
hade kurserna deltagare från över 
100 länder, med flest i USA, Indien 
och England. 

Massive Open Online Courses, MOOCar 
lanserades 2011 men det blev inte den 
succé som förutspåddes. Är det dags för 
en ny generation och kommer online att 
förändra utbildningslandskapet radikalt? Vi 
har pratat med Martin Vendel och Henrik 
Blomgren, forskare och lektor på Indu-
striell Ekonomi på KTH, initiativtagare 
och bland de som gjort flest MOOCar i 
Europa. 

Varför är era nya MOOCar så framgångs-
rika?
Våra första kurser på Coursera, producerade 
i samarbete med UC Berkeley, kom 2016. 
Vi tänkte då för traditionellt och förstod 
inte vad som efterfrågades. Ett bevis på att 
vi nu har hittat rätt är att vi rankades topp 
10 på Class Centrals lista över de mest 

Digital teknik förändrar inget – och allt 
KTH undervisar globalt om Digital Transformation

efterlängtade kurserna i februari. Fram-
gången är ett resultat av ett spännande 
ämne och vår passion för lärande, säger 
Henrik.

Vilka råd skulle ni vilja ge branschen?
Oj, det är många. Om vi ska välja ett så 
är det att experimentera mycket mera. Vi 
har själva experimenterat oss bort från den 
traditionella lärarrollen. Från att lära ut till 
att facilitera lärande. Lärandet är självklart 
fortfarande i fokus, men ifrågasätt hur saker 
görs och nyttja ny digital teknik. Det är ju 
också det våra nya kurser handlar om, säger 
Martin och fortsätter; vi ser nu ett större 
engagemang och interaktion – det är för 
mig ett bevis på att vår modell funkar.
 
Hur kommer utbildningslandskapet att 
transformeras?
Som alla branscher står även vår bransch 
inför en transformation. Vi är där musik-
branschen var för 20 år sedan. Vi kommer 
att utmanas av nya och globala aktörer. 
Universitet må ha monopol på examina, 
men inte på lärande. Redan idag kan tex 
YouTube ses som världens största plattform 
för lärande. Vi måste nu på allvar adres-
sera utmaningar och möjligheter, avslutar 
Henrik.

Digital Transformation - 4 kurser från KTH på edX

• Market and Industry Analysis

• Strategy

• Leadership

• Business Development and Marketing

 SPONSRAD ARTIKEL

KTH  

www.edx.org/school/kthx



MJUKVARA PÅVERKAR 
VÅRT VARDAGSLIV OCH
SAMHÄLLET VARJE DAG 

Med kunskaper inom
mjukvaruområdet 
kan du arbeta med 
avancerad teknik 
inom vilket område 
som helst. 

Det är den största drivkraften 
för innovation och du kan vara 
med och utveckla den.

LÄS TILL CIVILINGENJÖR I 
MJUKVARUUTVECKLING PÅ BTHLäs mer på bth.se

(förresten – vår forskning inom 
mjukvaruutveckling är världsledande)

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA



Studera till Hälsopedagog (3 år) på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm
Vad innebär det att vara hälsopedagog? En hälsopedagogs uppgift är att öka hälsa och förebygga ohälsa.  

Hälsopedagoger kan ha olika yrkesverksamheter allt ifrån att hålla motiverande samtal, vara personlig 

tränare, leda fysisk aktivitet till annat hälsoarbete. Hälsopedagoger kan få jobb inom träningscenter, företag, 

kommuner, landsting och staten. De kan t.ex. arbeta med insatser för helt skilda målgrupper, både för friska, 

äldre, de med missbruksproblematik eller psykisk sjukdom. 
   
Hälsopedagogkonferens – GIH:s initiativ för en hälsosam och hållbar framtid
Den 22 mars hölls en Hälsopedagogkonferens på GIH, öppen för alla. 18 olika korta presentationer gavs, 

varvat av lärare/forskare vid GIH och yrkesverksamma hälsopedagoger. Här presenterades en mängd exempel 

på innehåll i GIH-utbildningen till hälsopedagog med relevans för kommande arbetsliv, samt en mångfald 

exempel av hälsopedagoger hur de idag arbetar med varierande hälsofrämjande arbetsinsatser för personer i 

alla åldrar (barn, vuxna, seniorer) på individ-, grupp- och organisationsnivå inom kommun, landsting, statlig 

nivå, företag och frivilliga organisationer. I presentationerna lyftes bland annat fram olika framgångsfaktorer.  

Alla programpunkter filmades och du kan se dom här:
gih.se/halsopedagogkonferens2019

Vad innebär det att vara hälsopedagog?

gih.se

Program från hälsopedagogkonferensen, se programpunkterna i sin helhet på gih.se/halsopedagogkonferens2019

13.00-13.05  Introduktion till konferensdagen, Per Nilsson, rektor GIH, och Suzanne Lundvall, prefekt GIH

13.05-13.20  Hälsopedagogernas yrkesutveckling, Staffan Hultgren, grundare till GIH:s hälsopedagogprogram på 90-talet

13.20-13.30  Friskare och gladare seniorer – förebyggande och hälsofrämjande arbete i Solna, Evelina Danielsson,  
hälsopedagog, projektledare Solna stad

13.30-13.40  Det strategiska värdet att arbeta förebyggande, inklusive för dig som hälsopedagog, Erik Hemmingsson, hälsopedagog, docent, författare, 
lektor GIH

13.40-13.50  Träning och stödverksamhet för patienter med psykisk ohälsa + organisation av hälsoarbete på en psykiatrisk mottagning, Vladimir 
Savecs & Cecilia Brolund, hälsopedagoger, Upplands Väsbys psykiatriska mottagn.

13.50-14.00  Undervisning i hälsoarbete på företag & verktyg för beteendeförändring inom GIH:s hälsopedagogprogram,  
Victoria Blom, leg psykolog, med dr, lektor GIH

14.00-14.10  Erfarenhet som folkhälsoplanerare inom kommun, landsting och statlig nivå, Karin Hägglund, hälsopedagog, magisterexamen i  
hälsofrämjande arbete, folkhälsoplanerare  

14.10-14.20  Hälsopedagogen som personlig tränare, Kristjan Oddsson, leg naprapat, idr lär, högskoleadjunkt i träningslära & humanbiologi GIH

14.20-14.30  En hälsopedagogs erfarenheter av arbete som personlig tränare, Benjamin Langels tränare, Friskis & Svettis Sickla & Kristina Larsson, 
hälsopedagog, projektassistent GIH

14.30-14.40  Hälsofrämjande insatser inom psykiatrin, inklusive mångkulturella aspekter, Karin Sundin, hälsopedagog, Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby

14.40-14.50  Prevention NU för en hälsosam och hållbar framtid – hälsopedagogernas roll i detta, Elin Ekblom Bak, hälsopedagog, med dr, lektor GIH 

14.50-15.00  Fri träning för seniorer, GIH:s Lotsmottagning samt Fysisk aktivitet på recept – FaR – för psykisk ohälsa inom landstinget,  
Sara Peterson & Cassandra Spoonberg, hälsopedagoger, Uppladdningen

15.00-15.10  Hälsopedagogernas roll för fysisk aktivitet i samband med hjärtkärlsjukdom, Örjan Ekblom, fysiolog, lektor, docent GIH

15.10-15.20  Undervisning i fysiologi och projekt med folkhälsoperspektiv vid GIH:s hälsopedagogprogram,  
Maria Fernström, biomedicinsk analytiker, med dr, lektor GIH

15.20-15.30  Hälsofrämjande insatser för seniorer, Cecilia From, projektledare, civilekonom, folkhälsovetare, Lidingö 

15.30-15.40  Hälsopedagogutbildning på GIH, inkl. undervisning om folksjukdomar & projekt med fysisk aktivitet  
Eva Andersson, leg läk, idr lär, docent, lektor GIH

15.40-15.50  Hälsomottagningsarbete inom landstinget och företagshälsovård samt verksamhetsutveckling för att minska sjukfrånvaro i offentlig 
sektor, Malin Berggren, hälsopedagog, folkhälsovetare, Suntarbetsliv

15.50-16.00  Hälsopedagogarbete inom privat företag, Jenny Nystedt, hälsopedagog, projektledare Twitch Health Capital 
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Röntgensjuksköterska – 3-årig 

högskoleutbildning på akademisk 

bas
säker diagnos och behandling. 

Du behöver kunskaper inom bland annat 
radiografi, radiologi, omvårdnad, medicin 
och strålningsvetenskap.

Röntgensjuksköterskans yrke är under 
ständig utveckling. Undersökningsme-
toder med allt högre teknikinnehåll och 
ständigt ny apparatur kräver att rönt-
gensjuksköterskan håller sig a jour med 
utvecklingen och snabbt kan ta till sig 
nyheter.

En röntgensjuksköterska arbetar på 
röntgenavdelningar på sjukhus, vårdcen-
traler och privata kliniker samt även inom 
djursjukvården. Det finns också en inter-
nationell arbetsmarknad. Röntgensjukskö-
terskor kan även arbeta inom utbildning 
och hos företag som säljer medicinsktek-
nisk utrustning och läkemedel.

Röntgensjuksköterskan arbetar i en 
högteknologisk miljö med omvårdnad 
och avancerad teknik. Hen utför under-
sökningar och behandlingar med hjälp av 
röntgenstrålar, ultraljud, magnetfält och 
radioaktiva isotoper. 

Här kombinerar du teknik, vård och 
mänskliga möten. Mötena med patienter-
na är ofta relativt korta och ställer stora 
krav på en förmåga att kommunicera och 
skapa trygghet och förtroende.

Radiologin har en central roll inom 
sjukvården och den avancerade tekni-
ken ger svar som ligger till grund för 
många viktiga beslut om fortsatt vård och 
behandling. Arbetet kräver eget ansvar 
och kreativitet och innebär att självstän-
digt planera, utföra och kvalitetsgranska 
röntgenundersökningar och framställa det 
bildmaterial som ligger till grund för

Visste du att det är 

röntgensjuksköterskor som utför de 

flesta av de 5 miljoner medicinska 
exponeringar som sker årligen på 

Sveriges röntgenavdelningar?

 SPONSRAD ARTIKEL
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JAG VALDE ATT BLI OCHFRISÖR BARBERARE
DÄRFÖR HAR JAG UTBILDAT MIG  PÅ SVENSKA FRISÖRSKOLAN

Sandra: Jag sökte till 
SvenskaFrisörskolan i Stockholm 
efter rekommendation från två av 
mina vänner som hade utbildat 
sig där och de sa att det var så 
bra lärare och bred utbildning. De 
sa också att man kunde vara sig 
själv på skolan, vilket jag tycker är 
viktigt. Jag kan bara skriva under 
på det, utbildningen var verkligen 
jättebra, det var intensivt, vi hade 
mycket kundpass där vi fick hjälp 
och stöttning. VIPS så stod jag 
plötsligt bara där självständigt 
och jobbade. Idag så jobbar jag 
på Bangerhead Studio och jag 
trivs jättebra med mina kollegor 
och kunder. Livet är fantastiskt. 
Det behövs fler duktiga frisörer, 
så se till att anmäla dig till nästa 
kursstart!

Zepidhe och Amanda gick Svenska Frisörskolan 2016 
i Göteborg. Skolan gav mycket mer än vi hade anat. 
Det visade hur mycket man måste lära sig för att bli 
en professionell frisör. Viktigast av allt är att vi fick all 
kunskap och de rätta grunderna man behövde. Man 
kände sig väldigt trygg under utbildningen. Lärarna fanns 
alltid som stöd. Än idag, två år efter skolan, finns de kvar 
och följer upp oss. Min karriär började med att jag gick 
en icke godkänd skola men min räddning blev när jag 
hittade Svenska Frisörskolan. Det var först då jag förstod 
skillnaden på skolor och hur viktig det är att välja en 
godkänd skola, säger Zepidhe. Den stora fördelen också 
med utbildningen på Svenska Frisörskolan var att man 
kunde tar frisörlicensen vid examen, säger Amanda.
2017 startade vi tillsammans Salong Chica Jag i Göteborg, 
sammanfattningsvis vill vi bara säga; bästa skolan, bästa 
lärarna, bästa utbildningen!

Jesper: Jag började min 
grundutbildning till frisör 
hos Svenska Frisörskolan 
och utbildade mig sedan 
vidare till barberare. Efter 
det kom jag att jobba hos 
Sharper Barbershop i sex 
år, men har nu öppnat en 
egen Sharper Barbershop. 
Idag sitter jag i juryn för att 
utfärda barberarlicensen 
och för gesällprovet. 
Det behövs fler duktiga 
barberare, så se till att 
anmäla dig till nästa 
kursstart.

Rebecka: Jag valde 
Svenskafrisörskolan/Trollhättan 
pga deras fina rykte i branchen 
och att det är en seriös skola 
som har varit etablerade sedan 
år 2005, mitt Intresse av hår, 
människor och service får jag 
genom frisöryrket. Utbildningen 
idag leder också till att jag har 
min frisörlicens som är ett kvalitet 
bevis på yrkeskunskapen, säger 
Rebecka.  
Idag arbetar jag som frisör på 
Cruz Hair i Trollhättan och har där 
skapat egna kreationer och bla 
lämnat in bidrag till i årets frisör. 
Gör som jag har gjort, utbilda dig 
till frisör på Svenskafrisörskolan.

Fotograf: My Vestlund
Frisör: Sandra Alwert

Fotograf: Robert Qvist
Frisör: Rebecka Håkansson

svenskafrisörskolan.se
I samarbete med

Stockholm - Göteborg - Trollhättan

DRÖMMER DU 
OM ATT BLI POLIS? 
Sök till Polisförberedande utbildning på Framnäs folkhögskola i Piteå 
och maximera dina chanser att komma in på Polishögskolan. framnas.nu
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NÄR BEHÖVER DET VARA 
RÄTT EGENTLIGEN?

    Vad var det som gjorde om det blev bra 
eller dåligt?’
     Nyfikenheten resulterade i en rad 
utbildningar inom säljkommunikation, 
säljpsykologi och fortsatte vidare in på bete-
endevetenskap, kommunikationsmodeller 
och mental träning. 
     - Mitt mål är att inspirera människor att 
vilja förändra sig för att bli smidigare i sitt 
sätt att kommunicera. 
     Det gäller inte bara på arbetsplatsen 
utan likaväl på det privata planet. Oavsett 
om du är medarbetare, partner eller föräld-
er - allt handlar om kommunikation. 

Det som har gjort Christer till en uppskat-
tad föreläsare och inspiratör är förmågan 
att fånga exempel ur vardagen för att sedan 
reflektera hur dessa situationer kan hanteras 
på ett nytt och bättre sätt. Allt blandas 
med en hög igenkänningsfaktor och en stor 
portion humor.
     - Jag har haft förmånen att i stort 
sätt föreläsa för alla typer av branscher 
och organisationer. Ibland har det varit 
renodlade utbildningar och ibland kortare 
inspirationsföreläsningar i samband med 
planeringsdagar eller kickoffer.     

I höstas genomförde Christer en föreställ-
ning som handlade kommunikationen på 
hemmaplan, ”Vill du ha rätt eller vill du 
vara lycklig?”. Idén fick han av en deltagare 
som efter en genomförd kickoff kom fram 
och tackade eftersom han nu även skulle 
använda Christers kommunikationstips i 
äktenskapet hemma. 
     - För mig blev det ett ”halleluja-mo-
ment”, skrattar christer, som ska köra en 
ny föreläsning den 9 maj i Stockholm och 
biljetter köps via Ticketmaster. 
     För att inte deltagarna efter avslu-
tad kurs eller föreläsning, ska tappa sina 
aha-upplevelser erbjuder Christer kostnads-
fria webbsändningar där han delar med 
sig av frågeställningar, roliga övningar och 
insikter i kommunikation.
      Det har visat sig vara ett populärt inslag 
där människor runt om i Sverige deltar för 
att inspireras och ställa frågor. 
     - För mig är det viktigt att vi ständigt 
påminns om våra vanligaste fällor när det 
gäller kommunikation. Annars blir det som 
någon sa: När kursen är slut, gör vi som 
förut, avslutar han.

                alle får ordet under morgon-
mötet. Han börjar berätta om vikten av 
kundfokus något som företaget beslutat 
sig för att prioritera redan år 2015. Längre 
kommer han inte förrän Emil avbryter 
honom. 
     - Du menar 2014 inte 2015. Elina 
lägger sig i och poängterar att det var på 
vårmötet 2015 som beslutet togs vilket i sin 
tur resulterar i att Lotta och Bosse protes-
terar. Stämningen på morgonmötet sjunker 
lika snabbt som diskussionen blir alltmer 
högljudd. 
     Känner ni igen er när diskussioner 
tar fart åt fel håll? Spelade det någon roll 
egentligen om det var 2014 eller 2015? 
Oftast inte men ändå har vi massor av ”vär-
delösa diskussioner” i vardagen. Både privat 
och på en arbetsplats. Diskussioner som tar 
tid och energi. Tänk om vi kunde hantera 
dessa situationer på ett smidigare sätt vad 
skönt det vore.

Christer Isehag, föreläsare och inspiratör, 
har farit land och rike runt i drygt 20 år 
och pratat om kommunikation i alla dess 
former. 

 - Ofta ligger fokus på kundbemötande, 
kundservice eller hur vi ska hantera arga 
och upprörda kunder. Men om inte före-
taget kommunicerar på ett bra sätt internt 
kommer kunderna snabbt att märka det, 
säger han. 

För Christer började det med ett tidigt 
säljjobb. Det var inte själva försäljningen 
som drev honom utan mötet med andra 
människor. Ibland var möten enkla, smidi-
ga och positiva. Ibland var möten kantiga, 
trubbiga och negativa.           
 

 

K

Vill ni komma i kontakt med Christer för att diskutera vidare 
vad han kan göra för ert företag så når ni honom på följan-
de sätt:  

Christer@isehag.se  0708 66 78 11 www.isehag.se

”

Föreläsning och inspi-

ration till seminariet, 

planeringsdagen eller 

kickoffen?

      Eller...

kom på den öppna före-

läsningen den 9:e maj i 

Stockholm 

(Biljetter via ticketmaster)

- Mitt mål är 

att inspirera 

människor att 

vilja förändra sig 

för att bli smidi-

gare i sitt sätt att 

kommunicera. 
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FUNGERANDE PARKERING 

ÄR EN TILLGÅNG I SAMHÄLLET

Parkering är en bransch 

som växer. Det blir allt 

fler bilar och allt mindre 
plats i våra städer. 

Svepark arbetar med 

att få en bra och god 

ordning för parkering. 

För att det ska fungera 

på våra parkeringar, 

det gäller våra gator 

men också på anlagda 

parkeringsplatser och i 

parkeringsanläggning-

ar, behövs bra och väl 

utbildad personal som 

kan både regelverk och 

lagstiftning.

– Det är många som inte känner till att det 
är reglerat i lag och förordningar hur det 
ska fungera inom parkering. Det finns för-
ord- ningar om vad skyltar betyder och hur 
de ska sättas ut för att de ska gälla. Varje år 
kommer nya föreskrifter från myndigheter 
och rätts- fall från olika domstolar som för-
ändrar hur regelverket ska vara, säger Lena 
Karlsson, VD för Svepark.
En av de uppgifter som Svepark har är att 
utbilda inom parkering.
     – Vi utbildar parkeringsvakter, både för 
den kommunala gatumarken men också 
för tomtmarkspersonal som ska ansvara för 
skylt- ningen och personer som ansvarar för 
att flyt- ta fordon som är felparkerade. Vi 
har också utbildning för kundtjänstpersonal 
som ska hänvisa och vägleda människor rätt 
i parke- ringens olika regelverk. Dessutom 
har vi mer övergripande utbildningar för 
chefer och andra som arbetar inom parke-
ringsbranschen.

Idag är parkering ett område som präglas av 
digitalisering och ny teknik. Betalning sker 
via mobilen och olika appar. Parkeringsau- 
tomater är idag en högteknisk dator och 
oli- ka system för att använda registrerings-
num- mer är under ständig utveckling för 
att enkelt kunna identifiera bilar.
     – Svepark arbetar för att parkering ska 
vara en tillgång i vårt samhälle, nya parke- 
ringsanläggningar ska vara snygga och trev- 
liga byggnader både exteriört och interiört- 
bra val av material och ljus och färger är 
vik- tiga inslag, säger Lena Karlsson.

Utöver utbildningar så anordnar Svepark 
även seminarier och konferenser kring

parkeringsanläggningar.
     – En viktig fråga handlar om hur par-
kering ska planeras för att det ska vara bra 
för kunden och hur vi ska organisera våra 
städer, ge plats åt människor och mindre 
plats åt bilarna. Vi vet att antalet bilar ökar 
så detta är en av våra stora utmaningar, 
säger Lena Karlsson.

UTBILDNINGAR

Vill du vara med i den utmaningen sök 
dig till parkeringsbranschen.
Våra utbildningar är förlagda till 
Stockholm men vi kommer också och 
utbildar lokalt på ert företag efter era 
behov i frågor som finns inom parke-
ringsområdet.

• Grundutbildning för parkeringsvakter 
inom offentligrättslig parkering 
(kommunal gatumark)
• Fortbildning för parkeringsvakter 
inom den offentligrättsliga parkeringen
• Grundutbildning för parkeringsvakt 
inom tomtmark
• Utbildning för kundservicepersonal 
inom parkering
• Grundutbildning för att flytta fordon 
• Fördjupningsutbildning för att flytta 
fordon 
• Grundläggande kunskaper inom 
parkeringsjuridik för chefer och hand-
läggare
• Parkeringsengelska
• Skyltar och vägmärken – vad betyder 
skyltar och vilka skyltar ska vara inom 
ett parkeringsområde?

Kontakta gärna Lena Karlsson
på Svepark: lena.karlsson@svepark.se

SEMINARIER

• Olika betallösningar och 
regelverk för betallösningar
• Bygga och renovera 
parkeringsanläggningar
• Hur kan man arbeta med 
parkeringsövervakning?
• Parkeringsutrustning
• Hur planerar vi för parkering i nya 
bostadsområden?
• Hur samordnar vi och utnyttjar våra 
parkeringsplatser på bästa sätt?

KONFERENS

Svepark anordnar varje år en större 
konferens där vi möts och diskuterar 
hur framtiden ska bli. Där finns också 
alla de som levererar, bygger och utrus-
tar vår bransch. Årets konferens är i Gö-
teborg 22–24 maj under temat ”Parke-
ringens roll i Framtidens Mobiliet”

Du kan läsa mer om allt det här på vår 
hemsida www.svepark.se
Vi finns också på Facebook och 
Linkedin med aktuell information om 
vår verksamhet och där finns också 
information om våra medlemmars 
aktiviteter.Lena Karlsson, VD för Svepark

 SPONSRAD ARTIKEL
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Rättvisa i samhället, 
affären och vardagen. 
Läs juristprogrammet i Karlstad

kau.se/hhk 

RYGG, HÖFT OCH KNÄSMÄRTAN KAN 

BERO PÅ DINA FÖTTER
När du går belastas foten i 

varje steg med 1-1,5 gånger 
din kroppsvikt. Vid löpning 

fyrdubblas belastningen. 
Värk i fötterna är därför 

ingenting konstigt. Men om 
du går, springer eller joggar 

regelbundet kan små ana-
tomiska avvikelser ge stora 

problem. Med formgjutna 
skoinlägg kompenserar du 

för detta – och förhindrar att 
du får ont i andra delar av 

kroppen.

I dag finns det många som gör form-
gjutna inlägg men inte på samma sätt 
som Fotkomfort. Deras inlägg bygger 
på ett svenskt patent som utvecklats 
under 20 år och de har i dag förtro-
endet att tillverka inlägg till olika 
idrottslandslag. 
     – Många gör gipsavgjutningar i 
liggande och obelastat läge. Vi gör 
avgjutningen i belastat läge eftersom 
vi menar att det är så din fot ser ut när 
du påfrestar den.
Inläggen är smala och smidiga och har 
stöd för din fot så att du får en neutral 
fotled och inte snedställer foten. 
Dessutom är alla inlägg aktiva vilket 
innebär att de har en viss svikt i sig, 
säger Kjell på Fotkomfort.

Vilka är de vanligaste problemen 
folk har som söker sig till er?

Förutom rygg-, höft - och knäsmär-
tor kan man också få ont i fötterna, 
problem med framvalv i foten som 
har sjunkit ihop och nerver som ligger 
i kläm, även kallat Mortons neurom. 
Det här känner du av som en kramp 
i tårna eller känselbortfall. Hallux 
Valgus är också vanligt förekomman-
de, snedställd och förstorad stortåled. 
Plantar Fasciit och hälsporre är andra 
vanliga problem. 

Hur går ett besök hos er till?

     – Vi börjar med en undersökning 
av dina fötter och du får stå på en så 
kallad spegellåda där vi analyserar dina 
problem.
Utifrån problemen som vi ser i analy-
sen korrigerar vi eventuell pronation/
supination och lyfter valvet. Vid 
behov kan vi också placera en pelott i 
inlägget. Inläggen slipas och anpassas 
efter dina behov och efter cirka 40-60 
minuter är inlägget klart och kunden 
kan direkt gå med sina nya inlägg.

Kan jag använda samma inlägg till 
andra skor?

     – Ja, med våra inlägg slipper du 
köpa skor efter inlägg! Inläggen brukar 
passa de flesta skor eftersom de är så 
smidiga och tar liten plats i skorna.

Vare sig du står, går eller springer be-
lastas dina fötter hela tiden. Beroende 
på hur du anstränger dem kan det ge 
upphov till smärta i rygg, nacke eller 
höfter. De vanligaste problemen beror 
på pronation, det vill säga att vi har 
trampat ut fotvalvet så att vi lägger an 
mer på insidan av foten, säger Kjell på 
Fotkomfort, som tillverkar individuellt 
formgjutna inlägg.

300:- RABATT
till nya kunder

 NU 1 500:- Ord. pris 1 800:-

Ange rabattkod: Bostad

Giltig till och med 30/4-19

kan ej kombineras med 

andra erbjudanden.

FOTKOMFORT
Vi finns i Uppsala på Kål-

sängsgränd 10 C, Stockholm 
på Odengatan 80-82 och i 

Enköping på Linbanegatan 8.

0771-130 130 
www.fotkomfort.se

SPONSRAD ARTIKEL



DANSLÄRARUTBILDNING

DANSLÄRARAKADEMIEN STOCKHOLM  |  WWW.DANSLARARAKADEMIEN.SE |  DÖBELNSGATAN 56  |  INFO@DANSLARARAKADEMIEN.SE  | 070- 748 36 86 

Låt din dröm om att arbeta som danslärare och danspedagog bli verklighet!
 

Vi ger dig de redskap och pedagogik du behöver för att börja jobba som danslärare. Kursen är 
till både för dig som är helt ny som danslärare, är idrottslärare eller motsvarande och till dig som 
önskar fortbilda dig samt utvecklas i din yrkesroll. Kursen äger rum i Stockholm under fem utvalda 
tillfällen. Läs mer och anmäl dig till kursstart HT 2019. Begränsat antal platser. Hjärtligt välkommen!

 2019–2020
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Innovation för rådgivare 
Innovation för rådgivare är en webbaserad kurs som 
kombineras med träffar och individuell coaching.  
Kursen fokuserar på innovation som process: hur tar du  
en idé till verklighet, så att den skapar nytta?
6 500 kr exkl moms.  
För frågor och anmälan, gå in på www.rådnu.se.

RådNu - kompetenscentrum för rådgivning. En del av SLU.

Innovation i näringslivet
Kursen Innovation & Produktutveckling är helt  
webbaserad och vänder sig till dig som jobbar med  
innovation och utveckling inom företaget. Även denna 
kurs fokuserar på innovation som process.  
Kursen startar när du vill.
1 700 kr exkl moms.  
För frågor och anmälan, gå in på www.meny.se 

Meny - metodik för näringslivets yrkesverksamma. En del av SLU.

Vetenskap och utbildning för ett hållbart liv.

RådNu
Kompetenscentrum 
för rådgivning

031-711 97 51     www.gpsi.se

Göteborgs Psykoterapi Institut

Grundat  1974

Anordnar med start HT 2019

Göteborg, Stockholm och Malmö:

Grundläggande utbildning (Steg 1)
i psykodynamisk teori och praktik

Göteborg:

Aspirantprogram

Handledar- och lärarutbildning

Symtomfokuserad korttidsterapi
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Vi lär er hur ni kan bli en bättre arbetsplats och 
samtidigt uppfylla de rättsliga och samhälleliga krav 

som ställs i lagar och förordningar.

Besök gärna vår hemsida 

www.kompetensutveckla.se, 

mejla info@kompetensutveckla.se eller ring 

010 206 76 20 för mer information.

Boka en utbildning under 2019 nu i april 

och erhåll 20% rabatt. Uppge bokningskod 

APRIL2019

Våra populäraste arbetsmiljöutbildningar är:

BAM – Bättre Arbetsmiljö, grundutbildningen för 

chefer, arbetsledare och skyddsombud.

BAS P/U - Byggarbetsmiljösamordnare planering/ 

projektering och utförande, för dig som ska verka 

som BAS.

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete, för dig som 

ska jobba med eller ta fram ett ledningssystem.

De mest framgångsrika företagen, sett till lön-
samhet och tillväxt, har en kultur av jämlikhet och 
delaktighet och utmärks av att vara en arbetsplats 
med goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 

för medarbetarna.

 Är det bara en tillfällighet att vissa bolag är framgångsrika?
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Yrkeshögskolan 

– ett bra val för karriärbyte! 
Har du funderat på 

att sadla om och byta 

yrke? YH-utbildningar 

erbjuder flera vägar 
in även om du saknar 

rätt behörighet från 

början.

     

sin kompetens i skarpt läge hos en arbetsgi-
vare. LIA utgör en fjärdedel av varje YH-ut-
bildning och är en av de viktigaste fram-
gångsfaktorerna för utbildningsformen. 

En utbildningsform för alla 
För många som vill studera riskerar 
livspusslet att komma i vägen för fram-
tidsdrömmarna. Då är det bra att allt fler 
utbildningar inom yrkeshögskolan erbjuder 
distansstudier och andra flexibla upplägg. I 
dag är närmare var fjärde utbildning inom 
yrkeshögskolan på distans och inom t.ex. 
utbildningsområdet Hälso- och sjukvård är 
dessutom hälften av distansutbildningarna 
på halvfart. 

Finansiering
Nästan alla YH-utbildningar är kostnads-
fria, men det finns några få undantag där 
det tas ut en studerandeavgift. Alla utbild-
ningar berättigar till studiemedel från CSN, 
även under LIA-perioderna som är förlagda 
ute på en arbetsplats. 

Kontakta skolan
Ansökan sker alltid direkt hos skolan. Ta 
kontakt och hör vilka möjligheter som 

finns för just dig att komma in – även 
om du saknar rätt behörighet eller kanske 
tror att du inte ”passar” för en yrkesroll.      
I dag letar många arbetsgivare snarare 
efter personer med rätt egenskaper än rätt 
tekniskt kunnande. Yrket lär du dig på 
utbildningen! 
Gå in på yrkeshogskolan.se redan idag.

Lärande i arbetet
Yrkeshögskolan erbjuder en unik 
kombination av teori och praktik som 
är populär hos både studerande och 
arbetsgivare. Med hjälp av Lärande i 
arbete (LIA) kommer de studerande 
snabbt ut i verkligheten och får testa

      yrkeshogskolan.se

Eftersom det är behoven på arbets-
marknaden som styr utbudet inom 
yrkeshögskolan har utbildningsformen 
blivit känd för att leda till jobb. Så 
många som 8 av 10 som examineras 
från yrkeshögskolan har jobb direkt 
när de är klara med utbildningen. 
93 procent har jobb inom ett år efter 
examen.

Läs mer om Fastighetsbranschen 
och hur du blir en del av den på 

Älskar du fastigheter
– och vill jobba med människor,

teknik och miljö i en bransch

som ständigt växer?

 SPONSRAD ARTIKEL

Det finns många vägar in på yrkeshögskolan, även om du saknar rätt betyg. Foto: 
Scan-
dinav 
bild-
byrå
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GRAFISK DESIGN 
COPYWRITING 
GAME ART OCH 
GAME DESIGN

FORSBERGSSKOLA.SE

Är du intresserad av friskvård och hälsa? 

Utbilda dig till osteopat!

Det är stor efterfrågan på kompetens inom nästan alla 

vårdyrken. Utbilda dig till osteopat och bli specialist 

inom manuell medicin.

En osteopat undersöker, diagnostiserar och behandlar 

smärtor och besvär i rörelseapparaten. Skandinaviska 

Osteopathögskolan erbjuder den enda universitets-

valderade utbildningen i Sverige. Programmet ger en 

Bachelor of Health Care, Osteopathy, med 240 ECTS 

efter fyra år. 

I utbildningen ingår 1000 timmar handledd praktik i 

skolans studentklinik.

Osteopathögskolan ingår i ett internationellt nätverk 

och har utbyte med flera skolor i Europa.

Läs mer och ansök direkt på vår 

hemsida: osteopathogskolan.se

Du är kan också kontakta oss för ett studiebesök. 

Skicka ett mail till info@osteopathogskolan.se

"Det har inte gått en dag då jag ångrat mitt val att börja läsa på 
Skandinaviska Osteopathögskolan."

Sebastian Brander, årskurs 3

”Jag började plugga till läkare och kände att jag ville jobba 
mer med friskvård. En kompis tipsade om osteopati och det 
kändes som att hitta hem. På skolans studentklinik träffar vi 

många patienter med olika smärttillstånd, vilket är 
väldigt värdefullt." 

Amanda Follin, årskurs 4
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DE FÖRSTA 90 DAGARNA 

ÄR AVGÖRANDE
- Jag har sett exempel på företag med upp till 
25% personalomsättning. 
Onboarding blir allt viktigare för att snabbt få 
in nya medarbetare i organisationen och smarta 
utbildningslösningar är nödvändiga för att 
behålla dem.
     Vi arbetar just nu med två globala företag 
där pre- och onboarding tillsammans med ut-
bildning i företagets Code of Conduct är högst 
prioriterade.
     Vi sätter upp alltifrån systemlösningen till 
att göra företagets utbildningar till e-lärande.  
Det här kräver också att företagen anpassar sin 
strategi för Talent Management till den nya 
tekniken, säger Ann-Charlotte Johannesson VD 
för Continuing Education Institute.

     

Onboarding, väl genomtänkt och systematiskt ge-
nomförd, blir företagets bästa möjlighet att snabbt 
få medarbetare in i den kultur som ökar samman-
hållningen och minskar risk för att de slutar.

Forskning och erfarenhet visar att systematisk 
onboarding, jämfört med spontana upplägg, ger 
en snabbare inlärning för nya medarbetare.
     Forskning visar också att de första 90 dagarna 
är avgörande och erfarenhetsmässigt ger systema-
tisk onboarding:

Kort om Continuing Education Institute.

Vi har unik kompetens av utbildning internationellt och e-lärande sedan 1987.

Vi har systemlösningar och produktion av kursinnehåll. 

Vi hjälper företag med deras utbildningsstrategier och talangstrategier

Vi är en komplett leverantör av utbildningstjänster, även av kommersiella 

kurser.

 

Många företag växer med 
30% årligen och är tvungna 
att ständigt nyrekrytera efter-
som man samtidigt också har 
hög personalomsättning.

Ann-Charlotte Johannesson, VD

”
• högre arbetstillfredsställelse
• uthålligare engagemang
• lägre personalomsättning
• ökad produktivitet
• effektivare karriärsutveckling
• mindre stress

 SPONSRAD ARTIKEL

Kvinnlig entreprenör i spetsen för 250 talare 
Det ska vara enkelt att hitta en moderator, utbildare eller föreläsare som passar för just ert 
företags behov. Liselotte Lättman, som driver Novarum Talarförmedling, har mer än 250 
proffs i sitt stall och lovar att bland dem finns det garanterat någon som matchar.  

Novarum Talarförmedling har funnits i 15 år, och leds sedan ett år tillbaka av Liselotte Lättman. Ledar-
skap, organisationsutveckling, ekonomi, arbetsmiljö, friskvård, stresshantering, kommunikation, livsfrå-
gor och kultur är några av alla de ämnen som föreläsarna är experter på. Det vanligaste är att kunderna 
återfinns i Stockholm och söderut, men talare och föreläsare tar uppdrag över hela landet. 

     ”Jag vill att kunderna ska känna att personlig hjälp och service är högsta prioritet. Budget, tidsplan och 
tät dialog är mitt signum, för att det ska bli så bra som möjligt för både kunden, talarna och förmedling-
en” säger Liselotte Lättman. 

     Hennes vision är att talarförmedlingen ska vara ett självklart förstahandsval för att hitta internutbil-
dare, moderatorer till events och expertföreläsare. Kundanpassning och kundvård är centralt även i Lise-
lottes övriga företag. Det krävs goda idéer och handlingskraft för att vidareutveckla ett företag som fun-
nits länge i samma regi. Liselotte beskrivs ibland som serieentreprenör, med särskild kompetens i effekti-
visering. Och under det år hon drivit Novarum har flera viktiga nyheter sett dagens ljus. 

     ”Vi har exempelvis börjat hålla öppna föreläsningar och startat en blogg där våra talare skriver inlägg. 
På så vis lär kunden känna dem lite närmare och kan enklare välja vem man vill boka. Vi har också gjort 
det lättare att hitta rätt när man söker talare på förmedlingens webbplats. Vår satsning på nyhetsbrev har 
fått väldigt positiv respons.” 

     Ägarbytet i Novarum har spridit sig i branschen. Varje dag tillkommer det föreläsare som hört talas 
om Liselotte Lättman och vill vara en del av det nya som händer. 

     ”Jag tror att mitt arbetssätt med personlig dialog är den springande punkten. Företaget har ju funnits i 
många år, och nu upplever många att det sker positiva förändringar.” 

            Liselotte Lättman 

skriwa.se 

www.novarum.se 



         

Nytänkande utbildningar. Hög kvalitet. 
Sök till höstterminen senast 15 april

Lä s mer på  sh.se/studera
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• Drifttekniker Kraft & Värme 2 år

• Driftingenjör Elkraft 2 år distans

• Ingenjör VVS och energi med 3D CAD-,  
BIM- och solenergikompetens 2,25 år

• Kyl- & Värmepumpstekniker 1,5 år distans

• Montageledare Solel 0,5 år distans

• Underhållstekniker inom  
processindustri 2 år distans

Vi har Yrkeshögskoleutbildningar där nästan alla får jobb 
efter examen! Läs mer om våra utbildnigar redan idag på 
www.hetautbildningar.se Yrkeshögskolan i Härnösand. 

Utbildningsstart efter sommaren.

SOM GER JOBB. 

SÖK NU!

UTBILDNINGAR 

www.hetautbildningar.se

Oavsett om du vill du skaffa dig högskole behörighet, certifiera 
dig till personlig tränare, bli IT-pedagog eller jobba med film 
eller bli skådespelare har vi en utbildning för dig.

Läs mer och anmäl dig på tarna.fhsk.se.

Utbilda dig på Tärna Folkhögskola!

Ansök senast
15 maj
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Utbilda din personal Utbilda dina kunder Sälj dina kurser på nätet

När din personal behöver 
utbildas
En komplett  utbildningslös-
ning där du kan utbilda din 
personal. Vi sätter upp system 
och fyller det med innehåll

En portal som dina kunder 
direkt loggar in i
Sprid kunskap om dina produk-
ter och tjänster till dina kunder 
och partners. Certifiera om du 
har krav på kvalitet

Lämna klassrummet och 
kom ut på nätet
Du får en total utbildningslös-
ning med betal- och marknads-
föringstjänster som direkt tar 
dig hela vägen ut på nätet 

Kontakt:
Ann-Charlotte Johannesson

Continuing Education Institute AB 
Besök: Teknikringen 1F, Linköping

Mail: lotta@cei.se
Mobil: 0731-544 520 

Academy
När företagets viktigaste resurs är kompetensen!

MindRoad Academy tillhandahåller spetsutbildningar 
inom mjukvaruutveckling, inbyggda system, 

applikationsutveckling samt metodik och arbetssätt.

Här är exempel på några av våra populära kurser:

 
• Angular
• Continuous Integration och testning med Jenkins
• Drivrutinsutveckling i Linux
• Git för utvecklare
• GPGPU-programmering
• JavaScript och modern webbutveclling
• Jira och processtöd för det agila företaget
• Modern frontend-utveckling
• Prestanda i mjukvarusystem
• Testdriven utveckling (TDD)
• Utveckling i Embedded Linux
• Utveckling i Yocto

      Du kan gå våra öppna utbildningar i 
     Linköping, Jönköping, Göteborg eller Stockholm. 

     Det går också utmärkt att beställa en 
     företagsanpassad kurs som hålls i era egna lokaler.

 Läs mer på vår hemsida www.mindroad.se
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Utbildningar som gör skillnad

Utbildningar för dig som 
arbetar med läkemedel 
eller medicinteknik

www.lakemedelsakademin.se
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Kontakta oss: silfonline@silf.se    08-752 16 80    www.silf.se

Kompetens-
utveckla dig

Silfs utbildningar  
innehåller allt du behöver för framgångsrikt logistik-  
och inköpsarbete – oavsett om du arbetar operativt,  
taktiskt eller strategiskt. 
Våra utbildningar  
är internationellt gångbara och finns anpassade för  
både privat och offentlig sektor. 
Silfs pedagogik  
grundar sig på tillämpad teori som du direkt omvandlar  
till praktisk handling i den egna organisationen.

– inom inköp, logistik,  
offentlig upphandling,  
affärsförhandling

Vi har utbildningen du behöver för att nå toppen inom ditt område

 UTBILDNINGAR 2019

SVERIGEFINSKA FOLKHÖGSKOLAN

MUSIKPRODUKTION

– SKAPA, ARRANGERA OCH PRODUCERA MUSIK I STUDIO

LIVE: LJUDTEKNIK OCH SCENLJUS

– PLANERA, RIGGA OCH MIXA LJUD OCH LJUS FÖR LIVE-EVENT

INREDNING *

– INRED SNYGGT, KREATIVT OCH PRAKTISKT. SAMARBETE MED IKEA!

PERFORMANCE *

– KOMBINERA KONSTFORMER TILL EN HELHET

MUSIKER *  OCH STUDIOMUSIK

– FÖRDJUPA DIG I DITT INSTRUMENT, SPELA LIVE OCH I STUDIO

ELEV- OCH BEHANDLINGSASSISTENT *

– YRKESUTBILDNING PÅ DISTANS INOM ETT VÄXANDE FÄLT

SÅNG OCH SINGER/SONGWRITER

– FÖRBÄTTRA DIN SÅNGTEKNIK, FRAMFÖR EGNA LÅTAR

KONST OCH BILDKONSTNÄR *

– JOBBA MED OLIKA KONSTFORMER ELLER STUDERA BILDKONST

LJUDTEKNIK *

– JOBBA MED LJUD- OCH INSPELNINGSTEKNIK, RIGGA OCH MIXA

NY

NY

HELTIDSSTUDIER I 1–3 ÅR.

     GRUND FÖR VIDARE STUDIER.
UTBILDNINGARNA GER GODCSN-BERÄTTIGADE.

ELEVBOENDE.

* FINNS SOM YRKESUTBILDNING.

www.svefi.net

SVERIGEFINSKA FOLKHÖGSKOLAN, TORGET 3, HAPARANDA

www.svefi.net     info@svefi.net     0922 – 688 00

ALLMÄNNA KURSER

– KOMPLETTERA DINA BETYG, GE DIG MÖJLIGHET ATT LÄSA VIDARE

Tågbranschen behöver dig!

Vill du ha en arbetsplats med utsikt över hela Sverige? Ansök till Sveriges 
mest kompletta grundutbildning för lokförare. 

Tågbranschen har stort behov av utbildade lokförare. 
Chansen till arbete efter avslutad utbildning är mycket god!

Yrkesutbildningen varvar 24v teori med 20 v praktik ute i landet. 
Utbildningen är kostnadsfri och du har rätt till 

studiemedel via CSN.

Vi startar 3 utbildningar under hösten 2019: i Haninge och Hallsberg den 12 
augusti- sista ansökningsdag den 15 maj och i Göteborg den 4 november- 

sista ansökningsdag 1 augusti (220 YH-poäng). 

Lokförare 220 YH-poäng

KONTAKT:

Jens Fredriksson    
jens@tcc.se 070-535 91 77

Ansök idag på www.lokforarutbildning.se!

Behörighetskrav: se hemsidan www.lokforarutbildning.se
Omfattning: 44 veckor, heltidsstudier (220 YH-poäng) 

Studieorter : Haninge, Hallsberg, Göteborg
Studiestart: 12 aug (Haninge och Hallsberg), 4 nov (Göteborg)

Sista ansökningsdag: 15 maj (Haninge och Hallsberg), 1 aug 
(Göteborg)

Lokförare 220 YH-poäng



NY BAS FÖR  
LÄRANDE I  
BARKARBY

Bas Barkarby kommer att erbjuda moderna utbildnings- och kontors lokaler i stor -
lekarna 250–6 000 kvm. Här sammanför vi utbildning med näringsliv och skapar en  
helt ny mötesplats i Järfälla. Bas Barkarby kommer också att innehålla en multihall,  
en idrottshall, bibliotek, restaurang, gym samt lokaler för kulturverksamheter.

Barkarbystaden utvecklas i snabb takt och kommer att bli västra Stockholms nya  
knutpunkt där både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg stannar. Bas Barkarby blir  
en plats där människor – både studenter och företagare – studerar, arbetar, träffas  
och utvecklas tillsammans. 

Läs mer om Bas Barkarby och dina framtida lokalmöjligheter  på www.basbarkarby.se
EN DEL AV ATRIUM LJUNGBERG

Vi utvecklar Bas Barkarby – ett multifunktionellt  
kvarter för lärande med inriktning mot teknik och  
naturvetenskap.
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Forskningen visar att mikrovågsstrålning från mobil telefoner, WiFi och trådlöst 
uppkopplade datorer ökar risken för symtom på psykisk ohälsa såsom huvud-
värk, sömnsvårig heter, onormal trötthet och depression samt kan orsaka cancer. 
Mikrovågs strålningen är klassad som ”möjligen cancer fram kallande” av IARC. 
236 forskare begär att allmänheten informeras om riskerna och skyddas bättre.

Det har blivit vanligare med 
WiFi, bär bara datorer och 
mobil telefoner i arbets livet.
Samtidigt har psykisk ohälsa ökat mycket och 
ut  gör idag en stor del av sjukskrivningarna.  
Cancer i huvud- och hals området ökar också.

www.stralskyddsstiftelsen.se

Vågbrytaren, riksföreningen mot  
hälsovådlig elektromagnetisk strålning

sh
u
tt
er
st
o
ck
.c
o
m

Testat av JTI.*
Klarar hög 

skyddsnivå!

Robust bioreningsverk
- för naturlig rening av ditt enskilda avlopp

Låga driftskostnader
Slipp regelbunden slamtömning
Ingen kemikalietillförsel
Inga krav på serviceavtal
I stort sett underhållsfritt

* JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

www.alnarpcleanwater.se
För mer info eller ett kostnadsfritt besök ring 040-46 26 90
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SVENSKA
TERAPIHUNDSKOLAN
www.terapihundskolan.se

SVENSKA
TERAPIHUNDSKOLAN
www.terapihundskolan.se

SVENSKA
TERAPIHUNDSKOLAN
www.terapihundskolan.se

SVENSKA
TERAPIHUNDSKOLAN
www.terapihundskolan.seinfo@terapihundskolan.se     www.terapihundskolan.se

Nordens största utbildningsarrangör 
för Sociala tjänstehundar

Vi utbildar:

Besökshund • Terapihund 
Vårdhund • Skolhund

 

PASSAR DIG SOM VILL UT I 
VÄRLDEN OCH GILLAR 
SPRÅK OCH KULTUR.  
 
 

ENGLAND 
FRANKRIKE 
SPANIEN  
TYSKLAND   

VAD VÄLJER 
DU?

KOSTNADSFRIA 
KURSER PÅ 
FOLKHÖGSKOLA 
MED RÄTT TILL CSN. 
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 SPONSRAD ARTIKEL

Många gånger så 
kopplas personlighet till 
vad organisationen anser 
att individen passar för, 
vilket faktiskt inte stäm-
mer, det finns en rad 
studier som motbevisar 
detta

Thomas Larsson, VD för IDI Profiling

UTVECKLA DIN FÖRMÅGA 

TILL SAMSPEL
Genom att förstå sina 

egna och andras styrkor 

blir det möjligt att ut-

veckla och stärka samar-

betet på arbetsplatsen. 

– Organisationer är i alla 

sina olika delar otroligt 

komplex Genom att 

stärka alla individers 

kunskap om de egna 

styrkorna och andras 

kompletterande styrkor 

så är det möjligt att 

utveckla en värdeskapan-

de verksamhet, säger 

Thomas Larsson, VD för 

IDI Profiling.

Vi når Thomas precis innan hans resa till 
Korea där han bland annat ska föreläsa på 
motsvarigheten till Ted Talks, om svenskt 
ledarskap och hur IDI används för att stärka 
samarbetet mellan individer i deras yrkes- 
utövning.
     – Det finns ett stort intresse där för 
hur vi arbetar tillsammans i en mindre 
hierarkisk organisation. Här i Sverige är vi 
duktiga på att ta till vara på teamet som kan 
driva en organisation framåt och fatta beslut 
medan chefen kanske har en mer tillbaka-
dragen roll, säger Thomas.
     IDI tar sin utgångspunkt i människan, 
vilken roll hen har och vilka erfarenheter 
hen samlat på sig.
     – Många gånger så kopplas personlighet 
till vad organisationen anser att individen 
passar för, vilket faktiskt inte stämmer, det 
finns en rad studier som motbevisar detta. 
Vi har alla kapacitet att klara av en rad olika 
roller. Utmaningen är vår hjärna. Den är i 
grunden lat vilket gör att vi väljer att göra 
det som vi känner oss bekväma och trygga 
med. Problemet med det är att det hindrar 
dig i din utveckling, säger Thomas.
     IDI har utvecklat en modell som ger dig 
verktyg för att bättre förstå hur du påverkar 
andra människor, vilka styrkor du har och i 
vilka sammanhang du skulle behöva anpassa 
ditt beteende, och konstruktivt stötta andra. 
När gruppens unika styrkor blir tydliga så 
kan den också utvecklas tillsammans, miss- 
förstånd minskar och tolerans för varandras 
olikheter ökar.
     Många företag har utvecklat en arbets-
miljö med fokus på att förankra alla beslut 
i sin organisation, och det ses som en stark 
faktor för företagets framgångar.

– Men konsensussökande kan också varaen 
nackdel. Det finns en risk att den som har 
en avvikande uppfattning tystnar. De flesta 
människor vill inte vara den som uppfat-
tas som besvärlig och krånglig. Det är en 
balansgång att å ena sidan ta hänsyn till att 
gruppen fungerar och samtidigt ge varje 
individ i teamet möjlighet att uttrycka avvi-
kande uppfattningar, säger Thomas.
      Han menar att det är viktigt att faktiskt 
uppmuntra människor till att vara sig själva 
och våga säga vad man tycker. Allt för stor 
försiktighet kan vara en nackdel.
     – Vi har skapat miljöer som uppmuntrar 
smidighet och samarbetskompetens, vilket 
är en nyckel till framgång. Utmaningen 
är att inte samtidigt tysta individer utan 
skapa ett öppet klimat där alla kan komma 
till tals. En öppen och bra dialog är helt 
avgörande för en framgångsrik arbetsmiljö. 
I många fall handlar det om att kunna ge 
kritik och samtidigt ta emot den utan att 
för den skull känna sig kränkt.
     Han påpekar också att det är stor kom-
petensbrist i en rad olika branscher, vilket 
leder till att arbetsgivaren måste ta hand om 
och utveckla den personal man har.
     Många svenska företag verkar interna-
tionellt och IDI har därför utvecklat sitt 
verktyg så att det idag finns tillgängligt på 
22 språk.
     – Våra licensierade samarbetspartners är 
personer som i sitt yrke hjälper andra att ut-
vecklas. De jobbar som konsulter, coacher, 
chefer, HR-stöd, kommunikations- och 
säljträ- nare, chefsutvecklare och psykologer. 
IDI-profilen skapas av data från andra som 
möter dig, till exempel i din yrkesroll. Vi 
använder profilen som en utgångspunkt och

den blir en ”karta” som kan hjälpa dig 
att skapa bra möten. Vi och våra partners 
har som mål att du ska bli ännu bättre på 
att samarbeta, säger Thomas.

I KORTHET...

 

IDI mäter en persons beteende i tre 

dimensioner. Den första visar i vilken 

grad en person upplevs sträva efter att 

aktivt påverka andra. Den andra mäter 

den grad av känslomässig kontakt

som personen upplevs sträva efter. 

Dessa två dimensioner kan ställas mot 

varandra i en matris, som då beskriver 

fyra så kallade grundbeteendestilar. 

Den tredje – Adaptability – mäter hur 

mycket en person upplevs förändra/ 

anpassa sitt beteende för att möta 

andras behov i olika situationer. Att 

kunna anpassa sitt beteende till andra 

människors behov i olika situationer 

påverkar samarbetsförmågan och den 

personliga effektiviteten. Det är en 

förmåga som man genom insikt och 

träning medvetet kan utveckla.

Den första versionen av IDI utveck-

lades i USA på 1970-talet i USA av 

Dr Richard E Zackrison. Det byggde 

vidare på Dr David W Merrills och Dr 

James W Taylors teorier om sociala 

stilar. Syftet med deras ursprungsstu-

dier var bland annat att söka samband 

mellan beteendestil och effektivitet 

hos chefer. Deras forskning kullkasta-

de de då rådande uppfattningarna om 

att det skulle finnas en bästa stil.

”  

IDI – INTERPERSONAL DYNA-

MICS INVENTORY



ALLT
KOMMER
ATT BLI 
BRA

sök din kurs innan 15 maj

FILM    FOTO   TEATER   MUSIK   BILD   TEXT
ALLMÄNNA LINJER 

I KUNGÄLV

nordiska.fhsk.se

nordiska.fhsk.se



WENDELIN MEDIA

     HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA       ANNONS40

Vad menar ni med klimatsmart utbild-
ning?
Vi brukar prata om vårt koncept GIFT –
Green Interactive Financial Training. Det
innebär att digitalisera en utbildning 
med hjälp av modern teknik och samti-
digt behålla kvalitet och minska klimat-
påverkan. Vi gör det genom direktsända 
och interaktiva webinarer, säger VD 
Hanna Setterberg.

Vad är det unika med GIFT? Vi har väl
alla upplevt sömniga power point-pre-
sentationer över nätet.
Vår lösning är annorlunda och inte söm-
nig. Här kan deltagarna göra allt det som 
går att göra i det fysiska rummet: prata 
med varandra, se varandra, grupparbeta, 
räcka upphanden, rösta med mento-
metrar, etc. Det betyder att vi kan uppnå 
samma lärandekvalitet som om vi var på 
en kursgård.

Hur kom det sig att ni började arbeta
med webinarer?
Det hela startade 2011 i samarbete med
danska Maersk som behövde hjälp med
kompetensutveckling av sina 4000 
ekonomer, vilka var spridda över hela 
välden. Vi insåg tillsammans att digitali-
sering och interaktivitet var nyckeln till 
ett konkurrenskraftigt erbjudande. Sedan 
dess har vi kontinuerligt utvecklat och 
förfinat webinartekniken och webinar
pedagogiken.

Blir det dyrare för företagen om ut-
bildningen genomförs som webinarer 

istället för på traditionellt sätt på en
kursgård?
Tvärtom! Det blir billigare. Den totala
utbildningskostnaden sjunker för före-
tagen eftersom de uteblivna resekost-
naderna mer än väl kompenserar för 
den mer personal och teknikintensiva 
leveransen.

Menar ni då att kursgårdsutbildning-
ar inte har någon framtid?
Inte alls. Kursgård är fortsatt ett jättebra 
alternativ för många utbildningssitua-
tioner. Men för internationella grupper, 
spridda över kontinenterna, så tror vi 
att interaktiva webinarer är framtiden. 

Kan ni ge några exempel på hur ni 
använder webinarstudion?
I de flesta av våra utbildningar så an-
vänder vi oss av ”blended learning” där 
vi blandar fysiska möten med interak-
tiva webinarer. Det ger oss en chans 
att kostnadseffektivt och klimatsmart 
förlänga lärprocessen. Tillsammans med 
Wirtschaftsuniversität i Wien har vi 
också ett intensivt utvecklingsarbete för 
att ta fram en helt digital MBA
utbildning. 
      Det kanske mest spännande är ändå 
vårt finansiella gym som öppnar 5 april 
(www.finansiellagymmet.se). Medlem-
marna i gymmet träffar oss virtuellt var-
annan fredagsmorgon för att diskutera 
dagsaktuella ekonomifrågor under 45 
intensiva minuter. Vi tror att kontinu-
erlig träning är nyckeln för den som vill 
utvecklas. Det gäller för alla områden i 
livet – så även det finansiella.

BILD & RUNSTEN – PIONJÄRER 

I KLIMATSMART UTBILDNING

Bild & Runsten har byggt en egen webinarstudio utifrån en tydlig pedagogisk vision.

I de flesta av våra utbildningar så använder 
vi oss av ”blended learning” där vi blandar 
fysiska möten med interaktiva webinarer

BILD & RUNSTEN FINANCIAL LEARNING är ett partnerägt företag med lång 

erfaren- het av att utveckla och leverera skräddarsydda ekonomiutbildningar till olika 

typer av företag, organisationer och universitet både i Sverige och internationellt. 

Våra partners har ekonomie doktorsexamina från Handelshögskolan i Stockholm och 

fortsätter att bedriva forskning i olika projekt. I våra utbildningar använder vi alltid 

vår unika kombination av finansiella expertkunskaper, breda industriella erfarenheter 
och prisbelönta pedagogik. 

www.bildrunsten.se

”

 SPONSRAD ARTIKEL
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KURS.SE
Ledarskapets grunder
Ledarstilar 
Svåra samtal
Personligt ledarskap
Personlig utveckling

ONLINEKURSER FÖR DIG
SOM ÄR NY SOM CHEF

Diplom efter avslutad och godkänd kurs

“En bra utbildning, enkel att förstå och med 
ett tydligt budskap. Jag känner mig tryggare i 

mitt ledarskap efter kursen. Man blev glad hela 
tiden när man arbetade med kursen. Jag skulle 

rekommendera kursen för den är bra och man kan 
arbeta med den när det passar en själv.”

Alltid 30 dagars nöjd-kund-garanti - vi nöjer oss 
inte med mindre än så ;-)

Chefsutveckling sedan 1994
KURS.SE / Altaleda AB, Box 1008, 186 25 Vallentuna

Org.nr: 556588-3872

Se alla kurser på kurs.se eller 
ring oss på 08-580 800 40

Används av: Försäkringskassan, GANT, Skatteverket, ABF, Skanska, SSAB
The Absolut Company, Tullverket, Läkemedelsverket, Coop, Bisnode

Området Campus Roslagen utvecklas och 
förvaltas av företaget Campus Roslagen AB, 
som är helägt av Norrtälje kommun.

UTBILDNINGAR

Mer info på: 
www.campusroslagen.se

· ·····

Studera i Norrtälje  
och bli garanterad en 

studentbostad
Solenergiprojektör

Kvalificerad säljare  
för optikbranschen

Internationell resekonsult 

Byggproduktionsledare 

Redovisningskonsult 

Fastighetsingenjör

Destination managment 
Incoming tourism

Ny tid. Nya yrken!

NY!

PerSonal
kills

Längd: 350 YH-poäng (1,5 år)  
Utbildningsstart: 26/8  
CSN-godkänd
Ansök på: personalskills.se

Jobbgaranti efter avslutad utbildning

Coolaste yrket i  
hetaste branschen

Utbilda dig till  Kyl- och värmepumptekniker  
i Helsingborg, Göteborg eller Stockholm! 

Ansök senast19/5!
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ProMeisters utbildningar 

säkrar framtidens bilar
Vi har ännu inga flygande bilar eller 
omfattande trafik med självkörande bilar, 
däremot är det ändå en spännande tid 
för bilförarna. Nya bilmodeller 
blir alltmer gröna genom miljövänliga 
drivmedel och automatiserade fordon har 
redan en naturlig plats i många städer.      
     Det är säkert att säga att bilens 
framtid är säkrad. Och finns det bilar, 
finns det också behov av fordonstekniker 
för att lösa de problem som oundvikli-
gen uppstår med bilen. Utmaningen är 
emellertid att hela norra Europa har en 
akut brist av fordonstekniker. Under de 
kommande åren måste fordonsbranschen 
locka till sig och utbilda tusentals for-
donstekniker för att möta efterfrågan och 
tillväxttakten.
     Som svar på detta har ProMeister, 
som arbetar med affärsutveckling inom 
fordonsbranschen, lanserat nya utbild-
ningsprogram som kan kompetenssäkra 
nästa generationens fordonstekniker. 
     För yrkesverksamma tekniker finns 
vidareutbildningarna hos ProMeister 
Academy, som ger support och certifie-
ring inom ny teknik och verktyg. 
     För framtidens fordonstekniker finns 
det fordonstekniska gymnasieprogram-
met ProMeister Fordon. 

ProMeister Fordon grundades 2017 och 
tar emot 60 elever varje år i Stockholm 
och Lund. De blivande fordonstekni-
kerna vägleds av kvalificerade lärare och 
de får praktisk erfarenhet i ProMeisters 
toppmoderna utbildningsverkstad. 

Upplägget ger eleverna en djup förståelse 
för vad det innebär att vara fordonstekniker 
i en bransch som utvecklas i snabb takt. 
Bäst av allt är att när eleverna avslutat sina 
studier garanteras de jobb i en av ProMeis-
ters 450 samarbetande bilverkstäderna som 
drivs under varumärkena Mekonomen, 
MECA och Speedy Bilservice.
     
– Vårt övergripande fokus är att förbe-
reda eleverna för att arbeta i en modern 
verkstad. Vi utvecklar och anpassar våra 
utbildningar kontinuerligt för att möta for-
donsbranschens krav och ge såväl eleverna 
som yrkesverksamma fordonstekniker den 
kunskap som behövs för att ta hand om 
framtidens bilar. Fordonstekniker är ett 
framtidsyrke, säger Petra Bendelin, vd för 
ProMeister Solutions.
     
Framgångarna gör att ProMeister ser på 
möjligheterna att starta upp utbildnings- 
och gymnasieprogram på fler platser i Nor-
den. Oavsett hur bilen ser ut eller drivs om 
tio år så kan du vara säker på att det alltid 
kommer finnas skickliga fordonstekniker 
som tar hand om bilarna i ProMeisters 
samarbetande verkstäder.

Om ProMeister

ProMeister är en del av Mekonomen Group. 

Koncernen består omfattar norra 

Europas ledande bilservice

kedjor med över 3400 verkstäder under varumärken som 

exempelvis AutoMester, BilXtra, Mekonomen Bilverkstad, 

MECA Bilservice, Speedy Bilservice och 

INTER-DATA SERVICE. ProMeister 

erbjuder utbildningar och support till hela 

fordonsbranschen. 

Läs mer på 

promeisteracademy.se och promeister.se
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UTBILDNINGSSTARTER 2019 – ANSÖK NU!
BERGSTRÖMS UNDERVISNINGSDAGAR ÄR FREDAGAR OCH LÖRDAGAR

KBT steg 1, Grundläggande psykoterapi
”Klassisk” psyko terapiutbildning mot svarande 
45 hp. Sök i god tid!

2 ÅR, 40 %, 46 NÄRVARODAGAR

STOCKHOLM: 27–28 SEP 2019 
MALMÖ: 7–8 FEB 2020

ATU Alkohol- och drogterapeut
Diplomerad A-terapeut är en kvalitets titel. 
 Inne håller bl a Matchning,  AngCop, RePro, KBT, 
12-steg och existentiell terapi.

3 ÅR, 50 %, 24 NÄRVARODAGAR

GÖTEBORG: 20–21 SEP 2019
MALMÖ: 27–28 SEP 2019
STOCKHOLM: 6–7 MARS 2020

AHTU Anhörigterapeut
En alltmer efterfrågad diplomutbildning. De 
 an hörigas lidande behöver egna specialister.

2 ÅR, 50 %, 18 NÄRVARODAGAR

STOCKHOLM: 20–21 SEP 2019
MALMÖ: 14–15 FEB 2020

Man ska veta vad man gör innan man gör det  

– annars vet man inte vad man gjort då man gjort det."

Bot och bättring finns i två volymer
Del I & II ger vetenskaplig grund och introduktion till 
ämnesområdet. 156 kr, år 2016

Del III beskriver hur man arbetar i olika terapier med 
patienter med ångest, missbruk och  
beroende. 229 kr, år 2017

	
	

Bot	och	bättring	
 

Handbok i behandlingsvetenskap 
– vetenskapen för behandling av  
missbruk, beroende och ångest 

 
Del III 

 
 

  
 

LENNART BERGSTRÖM 
 
 

Bergströms Kunskapsföretag AB 

Läs gärna även
Matchningsmodellen (125 kr)

Sanna historier från behandlings världen – och andra 
skrönor (130 kr)

Strukturell ångest hantering (158 kr) 

Beställs snabbast hos www.gml.se/bocker.  
Finns även på www.adlibris.se och www.bokus.se

BEROENDEBEHANDLING ÄR ETT EGET YRKE!
Varför är inte alla beroendebehandlare  professionella 

diplomerade A-terapeuter?

Sveriges missbrukare och beroendepersoner är värda 
mänsklig professionell modern behandling. I princip 
alla vet att beroende behandlingar är orimligt ineffektiva 
och kostsamma, både för sam hället och de drabbade 
personerna, i relation till resultaten. 

Kan det bero på att alltför få ser hela bredden av problem-
området? Problemen visar sig ofta inom minst fem olika del-
områden: beteendemässigt, psykiskt, socialt, existentiellt, fysiskt. 

Att då förfäkta att en viss metod har svar på all beroende-
problematik är naivt. Vissa blir hjälpta på ett sätt, andra på andra 
sätt. Det behövs en stor arsenal av metoder och tekniker men 
framförallt en grundläggande förklaringsmodell som gör det möjligt 
att utveckla ett professionellt yrke. 

Inte minst måste man skilja de förebyggande insatserna i primär 
och sekundär prevention från de tertiära (behandling) och kvartära 
(återfallsbehandling). 

Eftersom ett professionellt yrke ännu inte är tydligt etable-
rat så traderas inte yrkeskunskaperna. Det leder till att 
vart femte till vart tionde år kommer en ny generation 
som anser sig ha funnit den rätta metoden. Det innebär 
att man inte bygger på varandras tidigare erfarenheter 
utan alla börjar från ruta ett om och om igen. Det inne-

bär även att många olika andra yrkesutövare tycker sig 
äga problemområdet utan att de är utbildade för det. 

Bergströms tar sig rätten att påstå att vi har utvecklat och 
länge, sedan 1980-talet, använt en fungerande mulivariat modell. 
Resultat finns i utbildningen till A-terapeut, förkortat till ATU. Utbild-
ningen står på en stabil grund och en användbar behandlingsfilosofi 
samtidigt som den utvecklas med nya insikter från praktik och teori 
(evidens). 

I Bergströms A-terapeututbildning finns svaren på hur beroendeper-
soner kan få rätt behandling från första gången han/hon söker hjälp. 
Det hänger på flera olika saker – framförallt MÅSTE personalen ha 
en synnerligen bra utbildning anpassad för problemen! De som har 
ATU kan behandla framgångsrikt!

Bergströms Behandlingar finns numera på åtta platser, se www.bergstromsbehandlingar.se



EFFEKTIVA STUDIER!
• AFFÄRSUTVECKLARE INOM HÅLLBAR NATUR- OCH KULTURTURISM
• OPERATIV LEDARE –REVENUE MANAGEMENT
• KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN
• KITCHEN MANAGER 

Akademi Båstad yrkeshögskola erbjuder fyra utbildningar 
inom besöksnäringen. Både för er som är eller önskar bli verk-
samma inom området. Med lång erfarenhet, proffsiga före- 
läsare och nära dialog med näringslivet ger vi dig den kompe-
tens som gör dig attraktiv för branschen. När du väljer att stu-
dera hos oss får du inte bara kompetens för en specifik yrkesroll. 
Du får även ett brett nätverk, möjligheter att växa som individ 
och framgångsrikt etablera dig och göra dig än mer attraktiv för 
att möta framtidens näringsliv. Som student blir du en del av ett 
stort nätverk och ges goda möjligheter att knyta kontakter med 
framtida arbetsgivare och kollegor. 

A K A D E M I  B Å S TA D  YR K E S H Ö G S KO L A

SISTA ANSÖKAN: 1 maj 2019
ANSÖKAN SKER GENOM: yh-antagning.se
INFORMATION: tel 0431-772 18

    ... ett bättre sätt att studera!www.facebook.com/akademibastadyh
www.instagram.com/akademibastadyh

Samtliga Yh-utbildningar är framtagna i samarbete med näringslivet. Det 
vill säga att din utbildning innehåller kurser som är väl anpassade till den 
kompetens näringslivet idag efterfrågar. Utbildningarna är kostnadsfria, 
CSN-berättigade och förlagda till olika platser i Båstad eller på distans.

www.akademi.bastad.se

KOSTNADSFRIA, SEMIDISTANS OCH PLATSBUNDNA STUDIER INOM BESÖKSNÄRINGEN

En utbildning med gott rykte i 
branschen som ger bred kunskap 
och många valmöjligheter. En 
bra grund att stå på helt enkelt. 
Du har stora möjlighet att själv 
välja inom vilket område du vill 
utvecklas genom val av LIA etc. 
Jag är glad att jag valde denna 
utbildning.



UMEÅ YRKESHÖGSKOLA

Ansök
senast
15 maj

Ansök
senast
29 maj

Umeå Näringslivsservice

Satsa på teknik och bli en del av en spännande framtid 
i en starkt expanderande region i framkant!

CNC Tekniker, blått certifikat
1,5 år på distans med ett antal träffar i Umeå. 
CSN-berättigad eftergymnasial utbildning på 
kvalificerad nivå. Mycket lärande i arbete 
genom LIA-kurser på världsledande företag. 

Innehåll
Arbetsmiljö och säkerhet, 10 yhp
Automationsteknik, 10 yhp
Beredning, 30 yhp
CAD/CAM och ISO-programmering, 30 yhp
CNC-teknik, 55 yhp
LIA 1, 30 yhp
LIA 2, 50 yhp
Maskinkunskap och verktygslära, 30 yhp
Matematik, 10 yhp
Materiallära, 10 yhp
Mätteknik och toleranser, 10 yhp
Teknisk engelska, 10 yhp
Examensarbete, 15 yhp

Bli en del av Sveriges gröna framtid och landets 
livsviktiga livsmedelsstrategi – du har aldrig behövts 
mer än nu! 

Driftledare lantbruk
1,5 år på distans med ett antal träffar i Umeå. 
CSN-berättigad eftergymnasial utbildning för dig som 
siktar på att driva eget eller ta ett ökat helhetsansvar 
som anställd.

Obligatoriska kurser
Ekonomi, 30 yhp
Entreprenörskap och företagande, 15 yhp
Jordbrukets miljöpåverkan, 15 yhp
Jordbrukspolitik och marknad, yhp 15
Ledarskap och arbetsorganisation, 20 yhp
LIA 1 - Produktionskvalitet och förbättringsarbete, 30 yhp
LIA 2 - Arbetsledning och arbetsmiljö, 20 yhp
LIA 2 - Driftsledning och planering, 50 yhp
Odling av foderväxter, 25 yhp
Examensarbete - Affärs- eller driftsplan, 15 yhp

Valbara inriktningskurser
Djurförsörjning och djurens välfärd – nötkreatur, 25 yhp
Djurvälfärd, fårhälsa och lamning, 20 yhp
Maskinsystem och byggnader - nötkreatur 20 yhp
Produktionsmodeller, byggnader och hanteringssystem - 
får/lamm, 15 yhp
Ull- och skinnförädling, 10 yhp
Utfodring av får/lamm, 20 yhp
Utfodring av nötkreatur 20 yhp

Kontakt och ansökan
Studie- och yrkesvägledare

Evelin Örtelius
090-16 11 44

yrkeshogskolan@umea.se



Din folkhögskola  
i Helsingborg

En profilkurs på Sundsgårdens folkhögskola ger  
dig utmaning och arbete inom flera områden. 

Yrkesutbildningar  
& Profilkurser

 www.sundsgarden.se

     Specialisera och fördjupa dig i ett intresse

     – Teater Teater på Turné eller Teater för dig med NPF-diagnos

     – Musik Klassisk, Kyrkomusik eller Jazzinriktning mm. 

     Utbilda dig till ett yrke

     – Assistent 1-årig yrkesutbildning

     – Språk- och lärarassistent 1-årig yrkesutbildning

     Högskoleförberedande kurser

Det är din  
tid nu

Sök till Sundsgården!
Sundsgårdens folkhögskola   ·   Örbyvägen 10   ·   Helsingborg   ·   042-19 38 00  

info@sundsgarden.se   ·   www.sundsgarden.se   ·   @sundsgarden

Sundsgården_248x178_version2.indd   1 2019-04-01   08:31:32
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FÖRÄNDRA DIN VÄRLD
- SÖK TILL EN AV VÅRA ETTÅRIGA KURSER I HÅLLBAR UTVECKLING! 

• GENUS OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

• MIGRATION OCH SOCIAL HÅLLBARHET

• KLIMATOMSTÄLLNING I TEORI OCH PRAKTIK

• DOKUMENTÄRFILM MED GLOBAL FOKUS

RODAKORSETSFOLKHOGSKOLA.SE
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HPL HANSELLISGATAN
HPL MÖLLERSVÄRDSGATAN
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