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Utbildningar med endast tillsyn är eftergymnasiala utbildningar som bedrivs 
av fristående utbildningsanordnare. Utbildningarnas stöd omfattas endast 
av den statliga tillsynen. De får alltså inte något ekonomiskt stöd i form av 
statsbidrag, och de berättigar inte de studerande till studiestöd från CSN.

Längd 

Längden på utbildningen varierar, men varje utbildning 

måste omfatta minst 200 timmar lärar- eller handledarledd 

undervisning. Utbildningen får inte vara längre än tre år. 

Omfattning 

Omfattningen av utbildningen anges i antal veckor.

Behörighet 

Det formella behörighetskravet för alla utbildningar är genom- 

gången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning. En sökande kan också vara behörig om han eller 

hon på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Utöver detta finns det på många utbildningar även krav på 

särskilda förkunskaper. Dessa varierar eftersom det ställs 

olika krav på förkunskaper på olika typer av utbildningar. Exakt 

vilka krav som ställs anges i utbildningsplanen för den aktuella 

utbildningen.

Urval 
Utbildningsanordnaren kan göra ett urval bland de sökande 

som är behöriga till utbildningen. Urvalets syfte är att rang-

ordna alla behöriga sökande. De urvalsgrunder och metoder 

som används anges i utbildningsplanen för den aktuella 

utbildningen. 

Ansökan 
Det är utbildningsanordnaren som sköter antagningen till 

utbildningarna. Ansökningarna görs därför till respektive 

utbildningsanordnare. En utbildning kan starta när som 
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helst under året, men vanligast är att den startar i augusti 

eller i september. Sista ansökningsdatum brukar vara under 

våren. Kontakta utbildningsanordnaren för att få tillgång till 

utbildningsplanen eller vid frågor om behörighet, urval och 

ansökan till en utbildning.

Studerandeavgifter  
De allra flesta utbildningar tar ut studerandeavgifter vilket 

innebär att den studerande betalar för utbildningen. Utöver 

detta får den studerande själv betala för litteratur och annat 

studiematerial. 

Hitta utbildningar 

Alla aktuella utbildningar finns på myh.se under verksam-

hetsområdet och rubriken ”Utbildningar med endast tillsyn” 

på sidan ”Pågående utbildningar med endast tillsyn”.

Kort om utbildningar med endast tillsyn 

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar 

som ska få ställas under tillsyn. Myndigheten utövar tillsyn 

och granskar utbildningarnas kvalitet.

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.
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