
 

 

 

En unik distansutbildningsmöjlighet med erfarenhetsutbyte mellan 

lantbrukare och individuellt stöd av kunniga rådgivare erbjuds inom 

ramen för Yrkeshögskolan med start från och med 12 december! 

 

Utbildningen är gratis och berättigar även till CSN motsvarande 13 

veckors heltidsstudier. Ett formellt utbildningsintyg för godkända kurser 

utfärdas och synliggör din formella kompetens på yrkeshögskolenivå.  

Utbildningen går på halvfart och till 100 % på distans samt distribueras via 

nätet på en lärplattform. Regelbundna tematräffar för dialog online med 

andra på utbildningen och fördjupning inom olika områden ingår, liksom stöd 

och individuell kontakt med kursansvariga rådgivare. Detta ger stor flexibilitet, 

god åtkomst både i tid och rum och möjlighet till individuell anpassning och 

egna frågor. I praktiken kan du både genomföra utbildningen snabbare eller 

vid behov under längre tid. Du som är behörig och antas kan även välja att ta 

del av endast de delar som passar och intresserar just Dig allra mest.  

 

Ta chansen NU – begränsat antal platser! 

  

Hållbar ekonomistyrning 

och arbetsledning i 

lantbruksföretaget 



 

 

Innehåll 
Utbildningen ger dig fördjupad förståelse för och kunskap inom företagsekonomi och företagsledning 

samt frågor som rör ledarskap och arbetsledning i egenskap av arbetsgivare. Du får jobba med ditt 

eget eller ett fiktivt företag för att få konkret och praktisk nytta av utbildningen och handgripliga 

färdigheter som du direkt kan använda i din vardag och vid framtida beslut och analyser.  

Oavsett din befintliga kunskapsnivå och aktuell verksamhet kommer du att utmanas och vässas i 

din kompetens! 

 

Ingående kurser 

Ekonomi    30 p 

Entreprenörskap och företagande  15 p 

Ledarskap och kommunikation  20 p 

 

Behörighet 
Utöver grundläggande behörighet till 

Yrkeshögskolan motsvarande 

gymnasiekompetens krävs särskilda förkunskap 

enligt följande.  

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper 

• Fordon och redskap 

• Lantbruksdjur 1 

• Växtodling 1 

Yrkeserfarenhet krävs 

Minst tre års praktisk erfarenhet från lantbruksområdet och en eller flera av dess verksamheter, 

inklusive visst inslag av arbetsledande befattning eller drifts- och planeringsansvar. Är du osäker på 

om just dina meriter och din reella kompetens kan räknas som motsvarande formell 

behörighet, tveka inte att höra av dig till oss så utreder vi det tillsammans!  

 

ANSÖK via länk på Forslundagymnasiets skolwebb eller kontakta oss! 

direkt! 


