
Att studera på en utbildning som 
har stöd i form av endast tillsyn 

myh.se

Din utbildning står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och vi vill 
informera dig om vad det innebär.

Utbildning med endast tillsyn 

Utbildningarna är eftergymnasiala och finns inom olika 

inriktningar och områden. Utbildningarna berättigar inte till 

studiestöd och tar ofta ut en studerandeavgift. Du får ofta 

själv också betala för litteraturen eller annat studiematerial 

som du behöver. 

Studerandeinflytande 

Studerandeinflytandet på din utbildning är viktigt och regle- 

ras i Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturut-

bildningar och vissa andra utbildningar, som styr utbildning-

arna. Som studerande har du tillfälle att påverka utbildning-

ens uppläggning och genomförande.

Skolan som ansvarar för utbildningen, det vill säga utbild-

ningsanordnaren, ska lyssna på det som du och de andra 

studerande framför och genomföra åtgärder om det behövs. 

Det innebär inte nödvändigtvis att alla önskemål tillgodoses.

Utbildningsplan  
För varje utbildning finns en utbildningsplan tillgänglig som 

beskriver utbildningens innehåll och genomförande – läs  

gärna igenom den för att se vad som gäller för din utbildning.

Utbildningsbevis 

Efter avslutad utbildning har du rätt att på begäran få ut ett 

utbildningsbevis av din utbildningsanordnare som beskriver 

utbildningens innehåll samt dina resultat. 

Utbildningarna granskas 
Myndigheten för yrkeshögskolan är tillsynsmyndighet för  

utbildningarna. Det innebär att vi kontrollerar att utbildningarna 

bedrivs i enlighet med reglerna.

Vem bestämmer vad? 
Utbildningsanordnarens ansvar: Utbildningsanordnaren 

har ansvar för att utbildningen bedrivs med god kvalitet och 

enligt gällande förordning och regler. För varje utbildning 

finns en styrelse eller ledningsgrupp. 
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Utbildningsanordnaren ansvarar mot dig som studerande, 

mot styrelsen eller ledningsgruppen och mot myndigheten 

och har ansvar för att åtgärda eventuella brister. Utbildnings-

anordnaren rapporterar även in dina studieresultat. Det är 

viktigt att du för fram dina synpunkter till utbildningsanord-

naren eller till styrelsen eller ledningsgruppen. 

Myndigheten för yrkeshögskolans ansvar: Myndigheten 

beslutar om en utbildning ska få ställas under tillsyn. Myndig-

heten kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet.

Synpunkter på utbildningens kvalitet 

Om du av någon anledning är missnöjd med kvaliteten på 

din utbildning ska du alltid i första hand ta upp problemet med 

utbildningsanordnaren. Prata till exempel med utbildnings- 

ledaren eller med någon annan kontaktperson. Det kan vara 

en god idé att diskutera problemet vid ett klassråd eller 

studeranderåd. Om utbildningen har en studeranderepre- 

sentant kan det vara lämpligt att tala med honom eller 

henne. 

Om du har talat med din utbildningsanordnare eller even-

tuell studeranderepresentant men fortfarande är missnöjd 

och ser brister i utbildningen kan du göra en anmälan till 

myndigheten. Använd då gärna formuläret på myh.se. Vid 

eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss på tele-

fon 010-209 01 00 (växelnummer) och be om att få tala med  

en utredare som arbetar med anmälningsärenden.

Studieuppehåll 
Om du behöver göra uppehåll från dina studier kan det 

finnas möjlighet till det. Det är utbildningsanordnaren som 

avgör vilka skäl som kan ligga till grund för att besluta om 

ett studieuppehåll. Prata med den som är ansvarig för din 

utbildning om vad som gäller och vilka rutiner som finns vid 

studieuppehåll. 

Mer information 

Mer information finns på myndighetens webbplats myh.se.  

Här kan du bland annat hitta den förordning som styr  

utbildningarna.

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Myndigheten har fem verksamhetsområden: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, 
tolkutbildningar inom folkbildningen, validering av utbildning och yrkeskompetens samt EQF (European Qualifications Framework). Läs mer om vår verksamhet på www.myh.se.

 Myndigheten för yrkeshögskolan | Box 145, 721 05 Västerås |  010-209 01 00 |  info@myh.se |  myh.se 
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