
 
 

 

Behörighet och urval 
 
Behörighet till yrkeshögskolan 
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som 
hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögs-
kolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut-
bildning, 
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mot-
svarande utbildning, eller 
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av 
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 
2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat pro-
gram i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är 
behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget God-
känt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de 
äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 
anses vara behörig. 
 

Krav på särskilda förkunskaper 
- Livsmedelshygien eller Hygien, lägst G eller E 
- Bageri A och B eller Bageri 2 och 3, lägst G eller E 
- Konditori A och B eller Konditori 2 och 3, lägst G eller E 
eller motsvarande 

 

Fastställande av behörighet 
Med ansökan ska följande handlingar bifogas: 
- Styrkta kopior av betyg 
- Styrkta kopior av utbildningsbevis/kursintyg 
- Alternativt styrkta arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka ett åberopande 
av reell kompetens 
 
När sista ansökningsdag passerat SYV, utbildningsledare och lärarlag igenom 
alla ansökningar och kontrollerar behörigheten. Vid behov inkallas lednings-
gruppen för att bidra med sin expertis. 
 
Möjlighet finns enligt 3 kap, 4 § förordning (2014:1098) att anta sökande som 
bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som 
utbildning förbereder som inte är behöriga enligt 1-3 §§. Högst 20% av platser-
na får avsättas för sådana sökande enligt förordning (2014:1098). Denna möj-
lighet nyttjas enbart om det är färre antal sökande än platser och individuell 
bedömning görs på liknande sätt som de som söker på reell kompetens. (se 
nedan) 
 

Reell kompetens 
Sökande som med reell kompetens skall vid ansökan meddela om anledningar-
na till varför han/hon anser sig ha kompetens att tillgodogöra sig utbildningen 
och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder. 
Kontaktuppgifter skall lämnas på person/-er som kan informera om den reella 
kompetensen om sådana finns. Utbildningsanordnaren kontaktar uppgiven/a 
person/-er. Samtal med de sökande kan också användas för att komplettera 
kartläggningen samt vid behov ett personligt möte för att närmre kunna utreda 
de praktiska och teoretiska kunskaper som erfordras. 
 



 
 
Lärarlaget fattar sedan beslut om den sökande skall kallas till ett urvalstest för 
rangordning. 
Allt dokumenteras digitalt i vår ansökningsprotal och protokoll/beslut diarieförs. 

 

Urvalsprocessen 
Vi använder oss av stegvis urval. 
De sökande som är formellt behöriga sista ansökningsdag och de som kan 
bevisa att de är under behörighetsgivande utbildning kallas till ett test. Även de 
kallas, som eventuellt kommit i fråga vad gäller 20%-regeln. 
. 
Urvalsprocessen görs stegvis i två delar: 
1. Särskilt prov: 
Det praktiska provet redovisas och dokumenteras i en mall med en poängbe-
räkning på skala 1-5 inom respektive moment, totalsumma är 60 poäng. Mo-
menten innefattar tårtor, matbröd, vetebröd, kakor och biskvier. De studerande 
bedöms av yrkesverksamma företagare och yrkesverksamma som ingår i led-
ningsgruppen. 
Rangordning sker sedan. 
 
2. Betyg: 
Ifall flera sökande har samma poäng på det praktiska provet rangordnas de 
efter betyg i de kurser som krävs för särskild behörighet på följande sätt; 
3/G/E/=3 
D=3,5 
4/VG/C=4 
B=4,5 
5/MVG/A=5 
Poängen adderas. Maximal poäng är 25. 
 
De som inte har betyg i dessa kurser utan som söker på reell kompetens valide-
ras och bedöms av utbildningsanordnaren i samråd med ledningsgruppen. Pro-
cessen är inte slut förrän samtliga vid givet datum lämnat in sina betyg. Därefter 
kan den slutliga rangordningen ske och beslut tas om vilka som ska erbjudas 
plats på utbildningen. 
 
Ansökan och dokumentation av processen sker via vårt digitala ansöknings-
verktyg yhantagning.se. Beslut som måste förtydligas i processen protokoll och 
diarieförs. 


