
Bidrag från Region Skåne ger ytterligare möjligheter för att stärka yrkeshögskolan 

Vi är väldigt stolta över att Region Skåne uppmärksammar yrkeshögskolans 
betydelse och extra roligt att vår del av Skåne uppmärksammas - 250.000:- kronor 
i bidrag till oss för att marknadsföra våra utbildningar ännu mer, både riktat för att 
få motiverade studerande och även för att ge vårt arbetsliv efterlängtad 
kompetens. 

Ansökningar är nu inskickade för året – fyra helt nya i vårt område; och elva som 
redan är igång har sökts om för förlängning. Besked om vilka utbildningar vi 
startar upp nästa höst får vi ta del av i januari. Och arbetet med att få till ännu fler 
nya utbildningar – här behöver vi er hjälp! Bara hör av er till oss, så ser vi till att vi 
jobbar framåt tillsammans för att skapa just det som ni behöver för att fortsätta 
utvecklas. 

Samverkan gör skillnad och resultat 

Yrkeshögskoleutbildning är Sveriges bästa väg till jobbet! 

93 % av de examinerade går till jobbet efter examen! 

Våra samordnare Henric Fröjd och Madeleine Leth arbetar aktivt för att stärka 
kompetensen i vår region. Genom samverkan med arbetslivet i våra kommuner 
och våra utbildare på yrkeshögskolenivå skapar vi tillsammans bättre 
förutsättningar för alla parter. Genom att undersöka vilka kompetensbrister som 
signaleras, hjälper vi till att matcha invånarna mot efterfrågade högre studier som 
bidrar till att vårt arbetsliv utvecklas och blir konkurrenskraftigare. I vår samverkan 
ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Markaryd, Olofström, 
Osby, Älmhult och Östra Göinge. 

Yrkeshögskoleutbildning är en av de viktigaste resurserna för att tillgodose 
arbetslivet med rätt kompetens. Utbildningarna är specialframtagna tillsammans 
med representanter för arbetslivet och siktar direkt på deras behov. 

Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att engagera dig i utbildningarna. 
Om du som företag satsar din tid i utbildningen får du rätt utbildad personal, 
nätverk med andra företag och en hel del glädje på vägen. 

Då hörs och ses vi på vägen! 
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