
 

 

 

  

 

     Stockholm, 2021-10-18 

 

Nyhetsbrev oktober 2021 

Hej alla medlemmar! 
Vi hoppas att ni kommit igång med alla era utbildningar och att det dagliga verksamheten rullar på 
bra och att det nu ges chans att utveckla verksamheten ytterligare. 

Frukostmötet den 12 oktober 
Frukostmötet den 12 oktober hade som tema ”Hur hanterar vi besvärliga situationer med 
studerande?”. Medlemmar fick innan frukostmötet möjlighet att skicka in frågor på detta tema. På 
mötet för att besvara frågorna från anordnare fanns Rafal Tomaszewski, Margareta Landh samt 
Axel Adelswärd från MYh. Många intressanta frågor och utmaningar beskrevs och i detta arbete 
vikten av tydlig kommunikation och dokumentation. Samtidigt tydliggjordes också att 
utbildningsplanen ska följas med de skyldigheter vi som anordnare har, men även belysa vad vi 
kan säga nej till. Vi lever i en komplex och komplicerad verklighet och då är dessa former av dialog 
och förhållningssätt en viktig förutsättning för att lyckas väl i vårt dagliga arbete med de 
studerande. Det var också både intressant och lärorikt att få höra att flera anordnare arbetar med 
liknande utmaningar.   

Ett stort tack till Rafal, Margareta och Axel för deltagande samt till alla medlemmar som inkom med 
bra och relevanta frågeställningar.  

Frukostmötet var välbesökt och samlade 60 deltagare. 

Möten under hösten 
Under hösten har vi planerat in följande möten: 

• 10 november ca 2 tim på fm har vi sedan tidigare bokat in ett seminarium med MYh med 
fokus på tillämpning av anordnarkompetens i samband med kvalitetsgranskning.  
Vi återkommer om exakt tid och om mötet blir digitalt eller på någon fysisk plats i 
Stockholm.  

• 9 december kl 16-18 – julmingel tillsammans med Stockholms Handelskammare och 
Region Stockholm 
 

Träff med SYV 

I början på nästa år har vi planer på att ordna en träff med SYVarna i Stockholm. Vår avsikt är att 
bjuda in CSN och MYh till detta tillfälle. Syftet med detta möte är att stärka och förankra 
yrkeshögskolan i Region Stockholm. Mera information om detta kommer längre fram. 

 

Samarbete med Region Stockholm 
Region Stockholm som vi samarbetar med är intresserade av att få en bättre bild av de 
frågeställningar och utmaningar som finns hos oss anordnare i regionen. Med anledning av detta 
kommer en enkät att skickas ut till alla våra medlemmar antingen senare i höst eller efter årsskiftet. 
Vi hoppas att ni vill ta er tid och besvara denna enkät när den kommer, så att vi tillsammans med 
Region Stockholm kan få en samsyn kring våra behov och utmaningar i framtiden. 



Medlemsnytta – hör gärna av dig! 
Inför våra styrelsemöten vill vi gärna att du som medlem skickar in frågor som du vill att vi ska lyfta 
i styrelsen. Vi har styrelsemöten var 6:e vecka. Nästa styrelsemöte hålls den 11 november.  
Se datum för övriga möten på vår hemsida, yhsl.org.  
 
Mejla gärna dina frågor till vår styrelseordförande Daniel, se kontaktuppgifter längst ner i brevet. 
 
 

Vänliga hälsningar, 
 
Daniel, Anna-Karin, Andreas, Cathrine, Emnet, Erika, Maria och Pia 

Kontaktuppgift till styrelseordförande: 
daniel.rylander@tucsweden.se 
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