Behörighet och urval HT 2021: YH Tandsköterska, 325
Yhp
Följande gäller för Göteborg.

Behörighetskrav
För tillträde till utbildningen krävs att du uppfyller både grundläggande behörighet och särskilda
förkunskaper.

Grundläggande behörighet
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan anges att behörig att antas till utbildningen är den
som
1.
2.
3.
4.

Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.
Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i
svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper
Lägst betyget E/3/G i Svenska 2/B alternativt svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande kunskaper.

Reell kompetens
För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan
nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du
kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Om du anger att
du söker med reell kompetens så vill vi att du redan i själva ansökan motiverar varför och bifogar dokument
som styrker detta ex. arbetsgivarintyg. Du kommer därefter att bli kontaktad via mail för att genomföra en
kompetenskartläggning.

Betyg och eventuell annan dokumentation
De dokument du laddar upp med din ansökan ska vara inskannade i original och om dessa är i färg så ska du
också skanna in dem i färg. Skanna samtliga sidor i dokumentet, även de som bara innehåller instruktioner
eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Vi godkänner inga utskrifter, eller skärm dumpar (Print
Scrn) från betygsöversikter (ex. Antagning.se), enbart originalbetyg gäller. Se till att sidorna hamnar i en och
samma fil, en så kallad multi page-PDF, enbart originalbetyg gäller. Allt som finns i originaldokumentet ska
synas tydligt även när det är inskannat. Om vi inte kan tyda till exempel text, stämplar eller nummer så
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kommer vi inte att godta det inskannade dokumentet. Ladda heller inte upp dokument som är
avfotograferade i stället för inskannade. Risken är då att kvaliteten på bilden blir så dålig att vi inte godtar
dokumentet. Filerna skall vara i PDF-format. Döp gärna dokumentet till något som senare kan fungera som
en påminnelse om vad de innehåller.
OBS! Tänk också på att studiebevis eller samlat betygsdokument inte är likställd en examen eller ett
slutbetyg

Urvalsprocess
För att komma med i urvalet måste du vara behörig till utbildningen, antingen genom att uppfylla
grundläggande behörighet ihop med de särskilda förkunskaperna eller genom reell kompetens.

Nyheter från och med 2019
Från och med ansökningsomgången 2019 genomförs urvalet till utbildningen med hjälp av både betyg (max
20p) och ett särskilt prov (max 40p). Tillsammans utgör betygspoängen och provpoängen ett urvalsvärde på
max 60p. Detta värde kommer att avgöra din placering i antagningslistan (högst poäng längst upp, lägst
poäng längst ner). Antagning sker sedan uppifrån och ner.

Urvalspoäng från betyg (max 20p)
De betyg som omfattas är betygen i Sv 1/ SvA 1, Sv 2/SvA 2, En 5 och Ma 1 a/b/c (eller motsvarande kurser i
äldre utbildningar). Dina betyg i dessa fyra ämnen räknas om till ett jämförelsetal enligt följande mall:
A=20p, B= 17,5p, C=15p, D=12,5p, E=10p och F= 0p (äldre betygssystem räknas på följande sätt: MVG= 20p,
VG= 15p, G= 10p, IG= 0p), därefter räknas medelvärdet från dessa fyra betyg, vilket utgör ett värde mellan
0 och 20.
Om du inte har betyg i dessa fyra ämnen från gymnasiet utan istället har studerat på folkhögskola så räknas
ditt studieomdöme om till ett motsvarande värde mellan 0 och 20 (den siffra som anger studieomdömet
multipliceras med 5).
Om något eller några av dessa fyra betyg saknas (exempelvis vid bedömning av reell kompetens anges
värdet till 12, motsvarande betyget E eller G).

Urvalspoäng från särskilt prov (max 40p)
Om du är behörig till utbildningen så kommer du att erbjudas en plats på det särskilda provet till
utbildningen.
Provet fokuserar huvudsakligen på tillämpning av kunskaper i svenska eftersom patientundervisning,
profylax och patientadministration ingår i både utbildningen och den framtida yrkesrollen. Förmågan att
tillgodogöra sig facktext och att uttrycka sig nyanserat i skrift blir således en betydelsefull del av hur den
studerande klarar sina studier. Det särskilda provet ingår för alla, oavsett om du har svenska som
modersmål eller ej.
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Detta händer med din ansökan när du har skickat in den
15/11

20/11

Nov

Dec-Jan

Jan

Jan

•Du skickar in din webbansökan genom Yh-antagning.se senast den 15 november 2020
•Sista dag att komplettera din ansökan
•Vår Studie- och yrkesvägledare gör en behörighetsbedömning av din ansökan
•Om du är behörig så erbjuds du möjlighet att genomföra särskilt prov
•Ditt urvalsvärde räknas ut utifrån dels dina betyg och dels resultatet på det särskilda provet
•Utbildningens ledningsgrupp fattar beslut om antagning i i slutet av januari

Jan

•Efter ledningsgruppens beslut skickas antagningsbesked/besked om reservplats ut via YHantagning.se

Feb

•Reservantagning sker automatiskt under hela februari ifall studerande som erbjudits plats
tackar nej

22/2

•Utbildningen startar (reservantagning kan göras upp till 2 veckor efter utbildningsstart)

Viktigt att tänka på när du ansöker:
•

•
•
•
•
•
•

Vi kan enbart göra en behörighets- och urvalsbedömning på dokument där vi kan läsa all text och se
vem som utfärdat betyget (att fotografera ett betyg kan komma att innebära att vi inte kan
godkänna dokumentet)
Vi accepterar enbart inskannade originaldokument, betygssammanställningar som finns på olika
websidor (ex Antagning.se) gäller inte som originaldokument
Det går inte att komplettera med dokument efter sista kompletteringsdag
Om du ansöker på reell kompetens så måste du motivera detta redan i ansökan, du kommer sedan
att få göra en kompetenskartläggning som en del av vår bedömning.
För att vara behörig till utbildningen måste du antingen ha grundläggande behörighet ihop med
särskilda förkunskaper eller av oss bedömts ha reell kompetens.
Det är först efter det att du bedömts som behörig som det är aktuellt att påbörja urvalsprocessen.
Majoriteten av poängen för urvalet till utbildningen sker genom ett särskilt prov som genomförs
under december och början av januari 2021. Om du av någon anledning inte deltar i provet så blir
det betydligt svårare att få tillräckligt många poäng för att komma in på utbildningen.
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