Information om statsbidrag för svenska med yrkesinriktning
Utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan kan erbjuda studerande med annat modersmål än
svenska, eller studerande som ännu inte behärskar svenska fullt ut, extra stöd i form av i svenska med
yrkesinriktning. Syftet är att säkerställa att den studerande vid inträde i den tänkta yrkesrollen har de
yrkesinriktade språkkunskaper som arbetsmarknaden kräver. Svenska med yrkesinriktning är tänkt
som ett stöd för att studerande inte ska ha begränsade möjligheter att etablera sig på
arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Finansiering sker efter ansökan om utökat statsbidrag.

Förutsättningar för bidraget
För att ha en möjlighet att få bidraget beviljat behöver utbildningsanordnaren, den studerande och
själva formerna för undervisning uppfylla vissa förutsättningar:

Utbildningsanordnaren
•

För att kunna ansöka om statsbidrag för svenska med yrkesinriktning måste utbildningen
enligt senaste beslutade utbildningsplan erbjuda detta som en särskild insats utöver ordinarie
kurser i utbildningen. Utbildningen måste vara beviljad i ansökningsomgång 2011 eller senare.

•

Behovet kan identifieras av både utbildningsanordnaren och den studerande, som då tar
kontakt med utbildningsanordnaren. Detta kan ske vid antagningen eller under utbildningens
gång.

•

Utbildningsanordnaren ansvarar för att utreda vilket behov och upplägg av svenska med
yrkesinriktning som den studerande behöver. Dessa kopplas till den specifika
arbetsmarknadens krav på yrkesinriktade språkkunskaper samt till vilka möjligheter den
studerande har att få ett arbete inom det aktuella yrket.

•

Utbildningsanordnaren ska skicka in en komplett ifylld ansökan om utökat statsbidrag till
Myndigheten för yrkeshögskolan. Detta ska ske efter utbildningens start men kan inte sökas
retroaktivt.

Den studerande
•

Den studerande ska uppfylla de behörighetskrav som gäller för yrkeshögskoleutbildning. Det
finns möjligheter för utbildningsanordnare att förklara en sökande behörig genom att frångå
vissa formella krav. I dessa fall måste den sökande ändock bedömas kunna tillgodogöra sig
utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Läs mer om
behörighetsprövning på https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/Forutbildningsanordnare/Tilltrade-till-utbildningar-inom-yrkeshogskolan/. Om den studerande,
trots att den är behörig till utbildningen, visar på ett behov av stöd gällande yrkesinriktade
språkkunskaper finns möjlighet till stöd genom svenska med yrkesinriktning. Bedömningen om
vilken typ av stöd som sätts in och i vilken omfattning görs alltid individuellt.

•

Den studerande ska ha behov av undervisning i svenska med yrkesinriktning med syftet att
klara sin blivande yrkesroll, inte för att klara själva utbildningen.

Undervisningen
•

Undervisningen ska vara direkt kopplad till den studerandes behov och den specifika
arbetsmarknadens krav på yrkesinriktade språkkunskaper.

•

Svenska med yrkesinriktning bedrivs som en stödinsats utformad efter individens behov
parallellt med individens studier i en yrkeshögskoleutbildning. Stödet kan integreras löpande i
utbildningen parallellt med ordinarie kurser eller separat. Enskilt eller i grupp.

Ansökan om statsbidrag för svenska med yrkesinriktning
Antingen utbildningsanordnaren eller den studerande kan vara initiativtagare till ansökan om svenska
med yrkesinriktning. Behovet av stöd utifrån arbetsmarknadens krav kan identifieras vid antagningen
eller under utbildningens gång. En individuell studieplan upprättas i samråd med den studerande.
Det är utbildningsanordnaren som gör en ansökan hos Myndigheten för yrkeshögskolan. I ansökan
ska den studerandes behov kopplat till den specifika arbetsmarknadens krav på yrkesinriktade
språkkunskaper motiveras. Den studerandesbehov kopplat till möjligheter att i den framtida yrkesrollen
etablera sig på arbetsmarknaden ska också motiveras.
Till ansökan ska bifogas:
1. En individuell studieplan undertecknad av den studerande.
2. En kostnadsbudget som bygger på studieplanen.
3. Ett ledningsgruppsprotokoll som innehåller beslut om antagning till berörd utbildningsomgång.
Det går inte att ansöka om svenska med yrkesinriktning retroaktivt och inte heller för administrativa
kostnader eller resekostnader.
Utbetalning
Vid bifall betalas det utökade statsbidraget ut i efterhand mot faktura. Ersättning för kostnader på
grund av utebliven avdragsrätt för ingående moms ska inräknas i sökt bidrag.
Uppföljning
Svenska med yrkesinriktning följs upp vid regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten
för yrkeshögskolan.

