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Information om utbildningen 
Yh - utbildningen till Bygg- och anläggningsledare har tagits fram i nära samarbete med den 
lokala bygg- och anläggningsbranschen i Skaraborg, för att motsvara de kompetenskrav som 
finns i verksamheterna. 

Lärplattform 
Skövde Yrkeshögskola använder en lärplattform som heter V-klass. Du kommer i anslutning till 
utbildningsstart få ett automatgenererat mail skickat till dig med mer information om V-klass 
samt dina personliga inloggningsuppgifter. Mailet går till den e-postadress du angav i samband 
med ansökan till utbildningen. Observera att endast begränsad information syns i 
lärplattformen innan det datum som utbildningen startar.  

Upplägg 
Utbildningen är en s.k. platsbunden utbildning och genomförs vid YH-skolans lokaler vid 
Wennerbergsgatan i Skövde. Utbildningen bedrivs på helfart (40 timmar/vecka). Det krävs att 
du är aktiv i din lärprocess, tar eget ansvar och arbetar självständigt.  

Utbildningen består av fjorton kurser (kursplaner presenteras i ett separat dokumentet). Till 
varje kurs finns en studiehandledning med kursplanering, litteraturlista och studieinformation. 
De olika kurserna i utbildningen har en egen tidsram med start- och slutdatum. Det är viktigt 
att du följer kursplaneringen. Kursvärdering genomförs i samband med respektive kursavslut. 

Särskilt pedagogiskt stöd 
Som studerande har du rätt att få särskilt pedagogiskt stöd (t.ex. inläst litteratur) om du har 
behov av det för att nå utbildningens mål. Detta är reglerat i förordning, och 
utbildningsanordnaren ansvarar för att du får det stöd du behöver. Om du vet att du kommer 
att behöva särskilt pedagogiskt stöd kontaktar du utbildningsledare Klas Hedenberg (se 
kontaktuppgifter) omgående, för att informera om vilka insatser som du kan behöva. Utifrån 
detta utformas en åtgärdsplan kring det pedagogiska stödet. 

Litteratur för första kursen Byggprocessen 
Kurslitteratur för den första kursen Byggprocessen (25 Yhp) är Byggprocessen av Uno 
Nordstrand utgiven av Liber förlag (ISBN 9789147015115). Det är viktigt att du införskaffar 
denna litteratur till kursstart. Litteraturen bekostar du själv.  

Corona pandemi 
Med anledning av rådande situation i samhället kommer vi ibland att genomföra utbildningens 
träffar via digitala tjänster istället för på plats på skolan. Tänk på att du behöver en dator med 
en stabil internetuppkoppling samt tillgång till kamera och mikrofon för dessa tillfällen.   

Välkommen! 
 

Vid frågor och eventuella problem ta i första hand kontakt med utbildningsledare Klas 
Hedenberg och i andra hand vår gemensamma reception på telefon 0500-49 77 00. 

Kontaktuppgifter:  
Klas Hedenberg, utbildningsledare 
E-post: klas.hedenberg@skovde.se 
Mobil: 0766-98 6494 
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