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Vill du låna en

REDOVISNINGSEKONOM?

ITERUM genomför på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan
en tvåårig distansutbildning på heltid till redovisningsekonom.
En viktig del av utbildningen är de två arbetsplatsförlagda kurserna,
LIA 1 och LIA 2. LIA står för lärande i arbete och är en arbetsplatsförlagd kurs. LIA:n
har ett kursinnehåll och betygssätts av skolan utifrån ett antal kriterier.
Fördelar med att ta emot en student
LIA innebär en ömsesidig nytta för arbetsgivare och
studerande:
l

l
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Som arbetsgivare får ni tillgång till en engagerad
och nyfiken extraresurs. Ni medverkar också till
att det utbildas fler redovisningsekonomer, vilket
är positivt för hela branschen.
Den studerande får lära sig att praktiskt tillämpa
sina teoretiska kunskaper samt får erfarenheter
från yrkesområdet.
Vår erfarenhet är att arbetsgivare som tar emot
studerande upplever det som mycket positivt,
både för organisationen och för möjligheten att
rekrytera kunniga redovisningsekonomer. Det är
många arbetsgivare som tar emot studerande
regelbundet och flera av våra tidigare studerande
är verksamma hos en arbetsgivare där de har
gjort sin LIA.

Vad innebär LIA:n praktiskt för er
som arbetsgivare?
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Det är viktigt att ni stämmer av förväntningar och
kursinnehåll med den studerande före LIA:n för att
den ska bli så givande som möjligt för båda parter.
Den studerande praktiserar på heltid efter arbetstider.
Den studerande behöver en handledare som ﬁnns
tillgänglig på arbetsplatsen samt en egen arbetsplats.
Den studerande får betyget IG, G eller VG på sin
LIA. Betyget sätts utifrån ett samtal mellan Iterum
och handledaren, på telefon eller vid ett
arbetsplatsbesök.
Att ta emot en studerande är inte förenat med
några avgifter och som arbetsgivare förbinder ni
er inte till något efter LIA-perioden. Om ni är
intresserade av att anställa den studerande är det
en uppgörelse i vanlig ordning.
Det är bra att känna till att den studerande kan ha
en uppgift med sig från skolan som ska lösas
under LIA-perioden.
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två LIa-perioder

Det ingår två LIA-perioder på sammanlagt 20 veckor
i utbildningen. LIA 1 är på åtta veckor och LIA 2 på
tolv veckor.
Målet med LIA: n är att den studerande praktiskt ska
få tillämpa sina nyvunna kunskaper som han eller
hon har läst i de skolförlagda kurserna. På vår
webbsida, iterum.se under Iterum YH, ser du hur
LIA-perioderna ligger under avsnittet
"Redovisningsekonom".

Information till LIA-handledare

Om du är intresserad av att ta emot en studerande på
LIA är du välkommen att ta del av mer om
utbildningen samt råd och tips kring handledarskapet
på vår portal. Gå in på iterumyh.utbildningsportalen.se, under rubriken "LIAhandledare". Det krävs inte några inloggningsuppgifter.

öVRIGa KuRSER I utbILDNINGEN:
Löpande bokföring
Månatlig lönehantering
Planering inför årsbokslut
Ekonomistyrning och rapportering
Beskattningsrätt
Handelsrätt
Fördjupning redovisning
Arbetsplatsförlagt examensarbete
MöjLIGa FRaMtIDa aRbEtSGIVaRE:
Små företag, där rollen som redovisningsekonom innebär att ensam ansvara för företagets
redovisning, såväl för det löpande arbetet som för
bokslutsarbetet och deklarationen.
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Yrkeshögskola

Utbildningen till redovisningsekonom är en yrkeshögskoleutbildning (YH) vilket är en statligt finansierad
eftergymnasial utbildningsform. YH betonar starkt
kopplingen till arbetslivet och att utbildningen leder
fram till en anställning. För varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att
utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppens majoritet
består av representanter från arbetslivet. Besök gärna
Myndigheten för yrkeshögskolans webbsida, myh.se,
för mer information.

ansvarsförsäkring
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Medelstora och stora företag, där rollen som
redovisningsekonom innebär att kunna arbeta
i grupp samt ansvara för delar av företagets
redovisning.
Redovisningsbyråer, där rollen som redovisningskonsult innebär att kunna såväl den löpande
hanteringen av kundens redovisning, som bokslutsarbete med framtagning av årsredovisning
och deklaration. Utbildningen ger grunden för att i
framtiden kunna arbeta som auktoriserad redovisningskonsult.
Bemanningsföretag, där rollen som redovisningsekonom innebär att kunna ta hand om en kunds
löpande redovisning liksom bokslutsarbete och
deklaration.

Under LIA:n är studenten försäkrad genom en
ansvarsförsäkring som är tecknad av Myndigheten för
yrkeshögskolan. Observera att en endast ersätter
skador som den studerande orsakar hos en ickestatlig arbetsgivare eller företagare. För mer
information hänvisar vi till myndighetens webbsida,
www.myh.se

Utöver våra yrkeshögskoleutbildningar erbjuder vi
kompetensutveckling inom löneområdet. Läs mer
om vårt utbud under Iterum Kompetens på vår
webbsida iterum.se.

Om Iterum

Vill du veta mer?

Iterum verksamhets- och individutveckling är ett
ägarlett utbildningsföretag med mångårig erfarenhet
av utbildning inom kärnområdena lön, ekonomi/
redovisning och HR. Vi bedriver flertalet av våra
utbildningar på distans och har därmed stor erfarenhet
av e-learning.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta
utbildningsansvarig Johan Larsson via mejl,
johan.larsson@iterum.se, eller telefon 08-675 07 74.
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