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Viktig information i samband med studieuppehåll/studieavbrott/avskiljande 
 
 
Vad är ett studieuppehåll/studieavbrott inom Yrkeshögskolan på Hantverkslärling? 
 
Med studieuppehåll/studieavbrott avses här när en studerande på en utbildning inom 
yrkeshögskolan tar ett tidsbegränsat uppehåll från sina studier och har för avsikt att komma tillbaka 
och fullfölja utbildningen.  
Godtagbara skäl för studieuppehåll/studieavbrott  kan vara: sjukdom (läkarintyg efter 14 dgr), 
graviditet, vård av barn eller annat som ansvarig utbildningsanordnare bedömer som synnerliga 
skäl.  
Den studerande ska lämna en skriftlig ansökan till anordnaren om studieuppehåll samt ange skäl 
till uppehållet och vilken period uppehållet ska gälla.  
Denna skickas in till: Stiftelsen Hantverk & Utbildning, Hantverkslärling, Box 147, 793 23 Leksand 
 
Det är anordnaren som beviljar studieuppehåll/studieavbrott och av beslutet bör, förutom namn 
och personnummer, framgå vilken utbildning och vilken omgång det gäller.  
 
Vid sjukskrivning längre än 14 dgr rekommenderas de studerande att göra ett avbrott i sina studier 
för att inte hamna i en situation där de överskrider sina 2,5 år som utbildningen gäller. 

Om anordnaren inte kan garantera att utbildningen kommer att finnas kvar vid den tidpunkt när 
den studerande önskar återkomma till utbildningen bör detta tydligt framgå av beslutet.  

Ett beslut om studieuppehåll skrivs under av båda parter, arkiveras hos anordnaren och ska vid 
förfrågan kunna lämnas till Myndigheten för yrkeshögskolan. 
 
 
Vad är avskiljande inom Yrkeshögskolan på Hantverkslärling? 
 
Avskiljande från utbildningen: Om den studerande inte återgår till studierna inom överenskommen 
tid enligt dokumentation och vare sig utbildningsanordnaren eller handledaren har någon kontakt 
skickas ett brev som den studerande ska svara på inom 14 dagar. Om svar på utskickat brev ej 
inkommit inom dessa 14 dagar avskiljs den studerande från utbildningen. 
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Krav för heltidsstudier inom Yrkeshögskolan på Hantverkslärling 
 
Utbildningen är på heltid under 100 v inom 2,5 år. Ex utbildningen startar 2020-01-27 och avslutas 
senast 2022-07-30. Detta innebär att den studerande kan avsluta sin utbildning inom 2 år om man 
ej gjort några uppehåll. 
Den studerande ska anpassa sig till de arbetstider och rutiner som gäller på respektive arbetsplats. 
 
 
 

                 


