Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för Yrkeshögskoleförbundet år 2017
Föreningens ändamål är att:
- påverka utveckling, kontinuitet och tillväxt av yrkeshögskoleutbildningar
- verka för att stärka och vidareutveckla yrkeshögskoleutbildningar
- stärka och utveckla utbildningsanordnares kompetens
- vara en mötesplats för medlemmar
- sprida information och marknadsföra utbildningsformen till avnämare och intressenter
Ändamålens syften uppfylls exempelvis genom att anordna nationella nätverksträffar samt
påvisa en samlad bild till myndigheter, politiker och organisationer av anordnares behov
för att på ett rättssäkert och effektivt sätt bedriva utbildningar inom Yrkeshögskolan.
MEDLEMMAR

Antalet medlemsorganisationer i Yrkeshögskoleförbundet (Yh-förbundet) 31 december
2017 uppgick till 148 stycken.
STYRELSEARBETET

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft 10 protokollförda möten varav 5 st varit
fysiska och 5 st via telefon och/eller Skype.
Styrelsen har under året arbetat med fokusfrågor inom områdena
- påverka beslutsfattare; Myndigheten för yrkeshögskolan, utskott och departement
- ökade medel i systemet, fler utbildningsstarter
- erfarenhetsutbyte, kommunikation, utbildningsledarutbildning
- framföra medlemmarnas åsikter till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYh)
- organisation inom förbundet samt medlemsrekrytering
AKTIVITETER

Styrelsen har genomfört fyra möten och en workshop med MYh under året för att
diskutera angelägna frågor. Mötena med MYh tar upp t ex hur ansökningsomgången hade
upplevts av yrkeshögskoleanordnare, diskuterat de förändringar som aviserats och hur
vi tillsammans ska förbereda för expansionen inom yrkeshögskolan. Protokoll från dessa
möten finns på yrkeshögskoleförbundets hemsida.
Styrelsen har under 2017, efter årets beviljande omgång, skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan där vi beskriver Yrkeshögskolans underdimensionering som skapar oro hos näringslivet för framtida tillväxt.
Matchningsproblematiken är stor och arbetsgivarna hittar inte den kompetens de söker.
Trots stort engagemang och påskrivna avsiktsförklaringar med stora framtida anställningsbehov avslås 72% av ansökta utbildningar. Till samma mottagare har styrelsen även skickat
en skrivelse angående schablonsystemet inom yrkeshögskolan. Skrivelsen beskriver hur
nuvarande finansieringsmodell slår mot de anordnare som bedriver utbildningar på
mindre orter och/eller inom branscher som är svåra att rekrytera studerande till.
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Varje utebliven studerande ger ett intäktstapp och vid alltför få studerande på en utbildning är det svårt för en anordnare att få kostnadstäckning. Detta medför att yrkeshögskoleanordnare är tvungna att ställa in utbildningar och därmed att arbetslivet går miste
om värdefull kompetens, nödvändig för deras utveckling och tillväxt. Styrelsen efterlyser
att schablonsystemet ses över och förändras så att klasser med få studerande ges tillräckliga förutsättningar för att startas och genomföras.
Yh-förbundet deltog i årets Almedalsevenemang. Syftet för årets deltagande var att möta
politiker och beslutsfattare för att framföra vad Yh-förbundet tycker är Yrkeshögskolans
behov och möjligheter. Från Yh-förbundet deltog Ulrika Gleisner och Anna Widmark.
Under dagarna deltog förbundets representanter i paneldebatter, lyssnade på seminarier
(där det ibland också var möjligt att framföra egna åsikter) och mötte politiker och beslutsfattare för enskilda samtal och diskussioner. Möten genomfördes med ett stort antal
politiker, som Ulrika Carlsson (C) Ledamot Utbildningsutskottet, Ida Drougge (M) Suppleant Utbildningsutskottet, Caroline Helmersson Olsson (S), ledamot i utbildningsutskottet
och Jenni Larsson, politiskt sakkunnig hos gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna
Ekström, Utbildningsdepartementet. Även med Svenskt Näringsliv, utredare Komvuxutredningen och Thomas Persson, GD MYh.
Fokusområdena i de genomförda diskussionerna var bl a att:
- utbildningsformen behöver få ett större anslag för att med effektiva och kvalitativa
utbildningar kunna förse arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens
- Yh-anordnare behöver medel för att arbeta med bedömning av reell kompetens
- Yh-anordnarnas ekonomiska förutsättningar; ny finansieringsmodell
- bedömningsprocessen av ansökningar behöver bli mer transparent.
Karin Wirdheim, ordförande, var inbjuden att tala på paneldebatten på konferensen
Högskola – yrkeshögskola. En konferens om och kring de två utbildningsformerna som
anordnades av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och MYh.
Yh-förbundet viktigaste budskap på konferensen var:
- att statsmakterna kommunicerar yrkeshögskola, att vara tydlig med att yrkeshögskole
utbildning är på eftergymnasial nivå.
- att universitet/högskola samverkar, dels med ledamöter till ledningsgrupperna
men också i att tillsammans med yh-anordnare utveckla yh-utbildningar framförallt
på SeQF 6.
- att Yrkeshögskolan arbetar med SeQF, det borde Univ/högskola också göra.
Ekonomiska resurser tilldelas Yrkeshögskolan från Universitet/högskolan.
- att Yrkeshögskolan ges utrymme att arbeta med utrikesfödda genom validering,
svenskundervisning mm. Utrymmet är finansiering.
Yrkeshögskoleförbundet deltar i Erasmusprojekt EQAVET in practice. En workshop genomfördes på Yh-forum i november. Se hemsidan: http://www.qspirit.eu/sv/.
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Styrelsen har under året genomfört fyra enkäter till medlemmarna
- enkät efter genomfört Yh-forum 22 och 23 mars
- enkät efter genomfört Yh-forum 15 nov
- enkät efter tilldelning februari 2017
- enkät om Yh-förbundets organisation
Resultat och sammanställningar av enkäterna har publicerats på hemsida samt vid
medlemsmöten.
ADMINISTRATIV TJÄNST

Styrelsen köper tjänsten som administratör från Folkuniversitetet i Lund, en tjänst på 40%.
Under året har Folkuniversitetet aviserat nya tjänster för först Jenny, vår första administratör,
därefter för Diana som nu är ersatt av Lina. Vi hoppas på stabilitet för den här tjänsten
som är av komplex beskaffenhet, fakturering, utbildningsledarutbildningen, medlemsvärvning och ett antal mer uppgifter.
REMISSER OCH SKRIVELSER

- skrivelse från Yh-förbundet som svar på Förslag till MYhs föreskrifter om vilka kurser
som omfattas av rätten att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte
att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan,
dnr MYH 2017/2454.
- nationellt likvärdiga särskilda förkunskapskrav för Trafiklärare, MYh, beträffande
dnr 2016/45.
- schablonsystemet inom yrkeshögskolan, Utbildningsdepartementet och MYh.
- Yrkeshögskolans underdimensionering skapar oro hos näringslivet för framtida
tillväxt. Till Utbildningsdepartementet och MYh.
Remisser och skrivelser finns publicerade på Yh-förbundets hemsida.
YH-FORUM

Styrelsen har arrangerat två Yh-forum i Stockholm, ett forum i mars med årsmöte och där
MYh anordnade en konferensdag som dag två. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna
Ekström inledde och talade om yrkeshögskolans centrala roll i arbetet att stärka kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden. Det andra Yh-forumet genomfördes i
november där vi bl a fick en genomgång av kvalitetssäkringsverktyget, som vårt EU-projekt
har arbetat fram, och bildade en pilotgrupp för vidare testning av verktyget. Syftet med
Yh-forum är att ge medlemmarna möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra utbildningsanordnare, inspiration och kompetenshöjning i det fortsatta arbetet med utveckling av
yrkeshögskoleutbildningar.
UTBILDNINGSLEDARUTBILDNINGEN

Under året har det startat fem Utbildningsledarutbildningar i landet och det har arbetats
fram en reviderad nationell Utbildningsledarutbildning med kursplaner efter modellen
”learning outcomes”. En kartläggning av behov om fortsättning/fördjupning av
Utbildningsledarutbildningen är framtagen och ska genomföras 2018.
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MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Under året har arbetet startat med att Yrkeshögskoleförbundet ska bli bättre på
kommunikation med medlemmarna, intressenter och alla som är intresserade av vad vi
gör och står för. En ny hemsida är under utförande och beräknas bli klar innan årsmötet
i mars 2018.
STYRELSEN

Styrelsen har under året bestått av
Karin Wirdheim
Växjö Yrkeshögskola
Ulrika Gleisner
Eslövs Folkhögskola
Maria Dagermo
EC-utbildning/IHM
Anna Widmark
Norrlands yrkeshögskola
Anders Wikström
KYH AB, Stockholm
Göran Arveståhl
Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige
Carina Danielsson
Campus, Varberg
Katarina Hjernestam
Yrgo, Gösteborg stad
Jon Björk
Lerina Utbildning AB
Josefin Born Nilsson
YrkesAkademin AB
Katarina Martinsdotter Frohm Folkuniversitetet Umeå

Ordförande
Vice ordförande
Vice sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant 20170322
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