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Närvarande
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Det uppstod problem med uppkopplingen via TEAMS varpå flera inte kunde delta.

Ordförande
Sekreterare
Justerare
Bilagor

Bengt Laurell
Anders Lövdahl
Dan Josefsson
1.
2.
3.
4.
5.

Studerande YH AUT20
Ansökan-Automationsingenjör mekatronik
Utbildningsplan-Automationsingenjör mekatronik
Ansökan-Elingenjör
Utbildningsplan-Elingenjör
Uppfölj.

§1

Föregående protokoll
Föregående protokoll granskades och fördes till handlingarna.

§2

Studerandesituation YHAUT-20
EXTRA ÅRSPLATSER
I den ordinarie ansökan har myndigheten (för yrkeshögskolan) beviljat
statsbidrag för maximalt 24 studerande. I samband med pandemin covid-19 har
regeringen gjort ett extra anslag till yrkeshögskolan för att utöka befintliga yhutbildningar. Vi ansökte då om 6 extra platser vilket beviljades i juni. Därför har vi
statsbidrag för upp till 30 studerande för detta intaget. Statsbidraget är 69700:om året per studerande.
STUDERANDEGRUPPEN
Vid uppropet den 17 augusti registrerades 30 studerande.
Samtliga är män.
Medelålder är 23,4 år
9 st från Halmstads kommun
21 st från övriga kommuner
Deras förkunskaper är:
10 st Teknikprogram eller motsvarande
20 st Elprogram eller motsvarande
Undervisningen sker till största del genom fjärrundervisning. Detta beror på de
rekommendationer folkhälsomyndigheten meddelat p.g.a. covid-19 där fysiska
mötet ska begränsas. Det har fungerat väl men nackdelen som vi lärare upplever
är att inte se varje studerandes utveckling och om de är i behov av stöd och
hjälp. Vi har därför genomfört diagnostiskt test för att identifiera sådana behov.
Då har vi satt in extra stödundervisning för dessa. Vår målsättning är att övergå
till närundervisning i så stor utsträckning som möjligt. Ett försök att anpassa våra
lokaler så fysiska avstånd kan hållas är igång. Det kan också bli tal om att
genomföra vissa lektioner i halvklass.
Under dessa första veckor har vi fokuserat på teori i elteknik och mekanik då
datorerna inte är beställda ännu. Dessa hoppas vi kunna få levererade till efter
LIA1 d.v.s. vecka 45. Då kan vi starta upp med programmering etc.
Inför LIA1 är nu de studerande i full gång med att skaffa sig en LIA-plats. Flera
har fått LIA-plats men några saknar. LIA1 första del sker vecka 40-43.
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STUDIEAVBROTT
2020-08-27 avbröt Bujar Osmani studierna för att påbörja studier i Varberg på
elkonstruktörsutbildningen (YH).
En plats står därför till förfogande.
Sökande Filip Ahlström 921021 uppfyller motsvarande behörighetskrav.
Särskilt meddelande till ledningsgruppen om antagning skickas i detta ärende.
§3

Lokaler
Den nu pågående utbildningen sker i tillfälliga lokaler på Kattegattskolan i
Halmstad. Dessa lokaler måste utrymmas till sommaren -21. Inför flytt till nya
lokaler är det viktigt att de är ändamålsenliga och att det finns utrymme för att
måltider som uppvärmning, disk, kyl mm. i anslutning till utbildningen. Det är
också viktigt att utbildningen lokaliseras i miljöer som ger intrycket av att vara
eftergymnasial utbildning. Samtal har förts att förlägga yrkeshögskolan i de nya
lokalerna på Kattegattgymnasiet. Om detta är möjligt vet vi inte i dagsläget. Det
är inte planerat för att yrkeshögskolan ska rymmas inom Kattegattgymnasiets
nya lokaler.

Jan 2021

Från myndighetens (för yrkeshögskolan) sida är man tydlig i att en
yrkeshögskola inte på något sätt får likna eller förväxlas med gymnasial
utbildning.
Mot bakgrund av detta bör man därför titta på alternativa lokaler för
yrkeshögskolan. Dessutom kan lokalbehovet förändras vilket gör det något
komplext. Denna fråga får tas upp igen i början av 2021.
§4

Ansökan om yh-utbildning 2021
Arbetet med våra två yh-ansökningar,
-automationsingenjör mekatronik och
-elingenjör
har till stor del skett under sommaren.

2,3,4,5

De är i stort klara men det återstår några saker att justera/förbättra.
Kopior på både ansökningar och utbildningsplan är utskickat (e-mail) till samtliga
i ledningsgruppen.
Ansökningarna ska vara myndigheten till handa senast 2020-09-14.
§5

Nästa Möte
Nästa möte beslutades till: 2020-10-22 (16:00)
Då genomförs mötet fysiskt på plats i yrkeshögskolans lokaler.
Skepparegatan 36 i Halmstad

§6

Övrigt
UPPGRADERING OCH UTVECKLING AV UTBILDNINGSSYSTEM
Bland våra utbildningssystem är viss teknisk utrustning som Siemens PLC 300system i dag omoderna och är inte kompatibla i den nya programvarumiljön som
man i dag använder. Det behövs också en del nya HMI och
nätverkskomponenter för att kunna hålla en god teknisk nivå på utbildningen. Då
vi nu beviljats 6 extra årsplatser till utbildningen bör det kunna frigöras extra
ekonomiska resurser att kunna göra en större satsning på detta. Detta bör då
kunna ske under 2021.

Ordförande tackade och avslutade sammanträdet.

Bengt Laurell
Ordförande

Anders Lövdahl
Sekreterare

Dan Josefsson
Justerare

