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Tre utbildningar beviljade för
Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm
Det blev nästan full pott i årets utdelning av utbildningsstarter till
Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm. Tre av fyra sökta utbildningar för årets
starter har beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan.
”Det var ett bra utfall för Yrkeshögskolan Syd i årets ansökningsomgång”,
säger verksamhetsansvarige Ola Berg. "Vi är mycket stolta över beskedet att
vi har tilldelats utbildningarna Tågtekniker, Arbetsledare anläggning och
Entreprenadingenjör”.
Konkurrensen om att få bedriva utbildningar har varit mycket stor i år. Totalt
tog Myndigheten för yrkeshögskolan emot 1239 ansökningar, varav ungefär
en tredjedel har beviljats. Myndigheten prioriterar hårt och väljer de områden
på arbetsmarknaden där behovet är som störst. Våra tilldelningar visar att vi
erbjuder kvalitativa utbildningar inom efterfrågade yrkesområden. Nu kan vi
fortsätta att leverera kompetens till branscherna och alla de studerande som
vill bygga sin framtid hos oss!
”Tre av fyra utbildningar är ett gott resultat”, säger Bo Persson som i många
år varit ansvarig för ansökningarna. "Yrkeshögskolan Syd är glada för att
fortsätta vara en kompetensleverantör till det kringliggande arbetslivet både
inom kommunen och regionen. Vi är verksamma inom områden som
Myndigheten för Yrkeshögskolan har prioriterat i årets omgång, det vill säga
teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad. Det är riktigt bra att vi fick
tillbaka Entreprenadingenjörsutbildningen som varit väldigt efterfrågad i
regionen", säger Bo Persson.
Utbildningarna som har beviljats är Tågtekniker, Arbetsledare Anläggning
distans samt Entreprenadingenjör. Totalt omfattar beslutet 64 studerande per
årskull och detta gör att skolan utökar sin verksamhet. 340 studerande

kommer att läsa vid skolan under höstterminen. 90% av de ca 150 studerande
som utexamineras årligen vid skolan arbetar inom sitt yrkesområde efter
examen.
Till hösten kommer man att kunna söka följande utbildningar hos
Yrkeshögskolan Syd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tågtekniker
Byggnadsingenjör
Arbetsledare Anläggning
Entreprenadingenjör
Automationsingenjör
Elkraftsingenjör
Elingenjör
Energiingenjör

Ansökningarna öppnar den 1 februari.
Yrkeshögskolan Syd är en del av Arbetsmarknadsförvaltningen vid
Hässleholms kommun.
För mer information, kontakta Ola Berg, Enhetschef. Telefon: 0723-898767,
E-post: ola.berg@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor
för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och
med ambition att utvecklas.
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