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Vad är en behörighetsgivande förutbildning?
En behörighetsgivande förutbildning (BFU) inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande
kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. Det innebär att den behörighetsgivande förutbildningen ska motsvara de
särskilda förkunskaper, eller delar av dessa, som finns för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. BFU är endast till för sökande som saknar behörighet till utbildningen. För att vara behörig
till förutbildningen ska den sökande ha grundläggande behörighet och nå eventuella ytterligare
särskilda förkunskapskrav som inte omfattas av förutbildningen, men ställs för den ordinarie
yrkeshögskoleutbildningen. Efter genomgången BFU ska den studerande fått med sig kunskaper
som motsvarar de särskilda förkunskapskraven som ställts för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen.
Exempel
Särskilda förkunskapskrav för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen är:
• Engelska 6, 100p
• Matematik 2, 100p
• Programmering 1, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
BFU avser Programmering 1. Behörighet för BFU är (förutom grundläggande behörighet):
• Engelska 6
• Matematik 2
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Exempel
Särskilda förkunskapskrav för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen är:
• Hygien, 100p
• Livsmedels- och näringskunskap 1, 100p
• 2 års relevant yrkeserfarenhet inom verksamhetsområdet med minst 50% tjänstgöringsgrad
BFU avser Hygien och Livsmedels- och näringskunskap 1. Behörighet för BFU är (förutom
grundläggande behörighet):
• 2 års relevant yrkeserfarenhet inom verksamhetsområdet med minst 50% tjänstgöringsgrad
Den behörighetsgivande förutbildning är riktad mot en utbildningsomgång oavsett antal beviljade omgångar. Den som har genomgått en förutbildning med godkänt resultat ska antas till den
utbildningsomgång som följer direkt efter förutbildningen. Förutbildningen regleras enligt Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.
Behörighetsgivande förutbildning är ett sätt för anordnaren att få fler antagna studerande på
utbildningen. Den kan med fördel användas för att bredda rekryteringen och möjliggöra att studerande från underrepresenterade grupper antas till utbildningen.
Blankett för ansökan om behörighetsgivande förutbildning finns på Mina sidor, den webbportal
där Myndigheten för yrkeshögskolans webbaserade tjänster finns för dig som är utbildningsanordnare och/eller utfärdare av kvalifikationer. Inlogg sker via minasidor.myh.se.

Vem kan ansöka om behörighetsgivande förutbildning?

Alla anordnare från samtliga utbildningsområden som har en beviljad utbildning inom yrkeshögskolan som startar till våren 2020 kan ansöka om BFU. Statsbidrag eller särskilda medel utgår
endast om beviljad BFU startar under under hösten 2019 eller början av 2020, vilket innebär att
startdatum för BFU:n eller den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen inte kan flyttas till 2021.
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Anvisningar till ansökan

Ansökan
Förutsättningarna för att kunna ansöka om en behörighetsgivande förutbildning är att:
•
•
•

Förutbildningen får erbjudas i anslutning till en ordinarie utbildning inom yrkeshögskolan,
om det finns eller kan antas finnas brist på behöriga sökande till den ordinarie utbildningen.
Förutbildningen ska bedrivas som heltidsstudier.
Ansökningsomgången är öppen mellan den 15 augusti och 3 oktober 2019.

Utbildningsplan
För varje behörighetsgivande förutbildning ska det finnas en utbildningsplan. Av planen ska följande framgå:
1. den behörighetsgivande förurutbildningens benämning,
2. den ansvariga utbildningsanordnaren och i förekommande fall övriga utbildningsanordnare,
3. den yrkeshögskoleutbildning som utbildningen förbereder för,
4. om undervisningen helt eller delvis bedrivs på engelska,
5. utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och organisation,
6. de krav på behörighet som gäller för att bli antagen till utbildningen, och
7. de grunder som ska användas vid urval bland behöriga sökande till utbildningen.
I utbildningsplanen ska även innehållet i förutbildningen redovisas. Det ska också framgå vilka
behörighetskrav innehållet svarar mot.
Om ansökan beviljas kommer utbildningsplanen tillsammans med uppgifter från ansökan att
fungera som riktlinjer kring utbildningens innehåll, genomförande och ledning, samt som ett
viktigt informationsdokument för utomstående och då främst potentiella sökande. Utbildningsplanen utgör även ett underlag för myndighetens tillsyn.

Antagning till den ordinarie utbildningen
Den som har genomgått en förutbildning med godkänt resultat ska antas till den ordinarie utbildning i den utbildningsomgång som följer direkt efter förutbildningen.
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Redovisning av studerande samt studieresultat
Betyg skall sättas på genomförd förutbildning, som betyg ska något av uttrycken Icke godkänt,
Godkänt och Väl godkänt användas. Den som genomgått en förutbildning och vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett utbildningsbevis. I beviset ska utbildningens innehåll och de mål som den studerande har uppnått anges. Utbildningsanordnaren
ansvarar för att de studerande informeras om möjligheten att få ett utbildningsbevis.
Uppgifter om de studerande och deras studieprestationer redovisas på Mina sidor och här finns
möjlighet att skriva ut underlag för att rekvirera.

BFU berättigar till studiestöd
BFU måste vara minst 3 veckor för att berättiga till studiemedel, undantag är om den ligger i
anslutning till ordinarie YH-utbildnings start. Då kan BFU vara kortare än 3 veckor.

Rekvirering av statsbidrag eller särskilda medel
Myndigheten beslutar om statsbidrag eller särskilda medel (särskilda medel gäller för utbildningsanordnare som är universitet eller högskola som har staten som huvudman) i form av ett fast
belopp om 1 595 kronor per vecka och studerande. Det går inte att ansöka om medel över detta
belopp. Rekvirering får ske för studerande som påbörjat studier i BFU, men inte för fler studerande
än det beviljats BFU-platser av myndigheten. Efter att studieresultaten redovisats på Mina sidor
finns möjlighet att rekvirera.

Tillsyn och uppföljning
Behörighetsgivande förutbildning kan bli föremål för tillsyn på samma sätt som den ordinarie
utbildningen.

Bedömning av ansökan
Bedömning och utskick av beslut kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
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