
Ansökan om reell kompetens YH-Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom

En ansökan reell kompetens innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formel-
la betyg. För att vi skall göra en sådan prövning behöver du ange vilket eller vilka behörighetskrav din 
begäran gäller samt motivera på vilka grunder du anser att du har uppnått de kunskaper som respektive 
behörighetskrav ger.

Du fyller i nedanstående samt bifogar någon form av stöd för den eller de grunder du vill hävda.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola

Yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande minst 2 år på minst halvtid

Minst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna inom vård och omsorgsprogrammet eller 
motsvarande inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande

Vilka dokument som du skall bifoga för att styrka det du hävdar beror på vilka skäl du åberopar. Exemple-
vis om det handlar om annan typ av utbildning bifogar du betyg på detta. Skulle det vara yrkeserfarenhet 
kan tjänstgöringsintyg samt intyg från en arbetsgivare vara tänkbart. Något som också kan användas är 
ett personligt brev där du själv beskriver de saker som du anser ha givit dig de kunskaper vill åberopa. 
Det du vill åberopa skall vara relvant för det krav det skall användas för.

Dessa dokument laddas upp i vår ansökningsportal tillsammans med det här formuläret.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behö-
righetskrav vi ställer.

Om du vill ha hjälp är du välkommen att kontakta oss:
Joakim Wetterskog på telefon 0500-49 77 06
E-post: joakim.wetterskog@skovde.se
Patrik  Clausén på telefon 0500-49 77 16
E-post: patrik.clausen@skovde.se

Behörighetskrav
Jag ansöker om bedömning enligt reell kompetens för:

Namn Personnummer
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