
Snabbspår för Driftledare lantbruk
Har du eller någon annan i ditt företag redan stora delar av kunnandet hos en driftledare, men 

saknar vissa delar samt inte minst ett formellt intyg på kompetensen? 

  Då är Yh-flex rätt väg att gå. 

Forslundagymnasiet, grönt kompetenscenter i 
Umeå erbjuder sedan 2013 en yrkeshögskole-
utbildning Driftledare lantbruk, som är upplagd på 
tre terminers heltidsstudier till stor del på distans. 
Vi erbjuder två valbara inriktningar, en mot mjölk/
nöt och en mot får. De studerande får såväl 
driftledarkompetens som fördjupad kompetens 
inom ekonomi, entreprenörskap och företagande. 

Utbildningen vänder sig till de som har en gymnasieexamen från Naturbruksprogrammet inriktning 
lantbruk samt viss yrkeserfarenhet inom området, eller de som på annat sätt kan styrka tillräckliga 
kunskaper och förutsättningar för att bedömas behöriga. Utbildningen är framtagen i syfte att stötta 
och säkra den viktiga livsmedelsproduktionen i norr och bidra till framgångsrika generationsskiften 
och fortsatt kompetensförsörjning inom lantbruket.

Många sökande till utbildningen arbetar redan i dag inom branschen och har mycket goda förkun-
skaper. Dessa är framför allt i behov av vissa delar av utbildningen för att kunna få en yrkeshög-
skoleexamen. Men det är tyvärr många behöriga som aldrig söker denna chans till kompetenshöj-
ning, då de inte har möjlighet att  gå en hel utbildning. Det är här Yh-flex kommer in i bilden.

Yh-flex ger en individuell och snabbare väg till examen 

För att förenkla för sökande som redan har stora delar av kunskaperna, antingen genom formella 

betyg , yrkeserfarenhet eller annan så kallad reell kompetens, ges nu på försök en helt ny och utökad 
möjlighet att verkligen validera dessa kunskaper och få en snabbare väg till driftledarexamen. 
Utbildningstiden och upplägget anpassas därefter helt individuellt och ger därför den studerande 
goda möjligheter att t.ex. fortsätta sitt ordinarie arbete parallellt med studierna.   

Vi är som enda anordnare i landet beviljade 20 platser i en försöksverksamhet hos Myndigheten för 
Yrkeshögskolan, och vi letar nu intresserade lantbrukare eller anställda inom lantbruket som vill ta 
chansen att ansöka om validering i höst med möjlighet till en senare Yh-flexplats! Det här ger 
lantbruket i norr en helt unik möjlighet att få fler att kompetensutveckla sig till driftledare! 

Intresserad?  

Kontakta Christer Löfven, koordinator vid Umeå kommuns Yrkeshögskola för mer information. 

Christer.lofven@umea.se     Tel: 090-16 12 14 
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