Vill du låna en
LönespeciaList
eller
REDOVISNINGSEKONOM?
Vi på iterum har utbildat för yrkeshögskolan sedan 2002 och har examinerat runt 1400
studerande över hela landet. En viktig del i utbildningarna är de arbetsplatsförlagda
kurserna, LIA - lärande i arbete. LIA:n följer en kursplan 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

l

Som arbetsgivare får ni tillgång till en engagerad och
nyﬁken extraresurs. Ni medverkar också till att det
utbildas ﬂer lönespecialister och redovisningsekonomer,
vilket är positivt för framtiden.
Den studerande lär 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
medarbetare. Det är många arbetsgivare som
regelbundet tar emot på LIA och många av våra tidigare
studerande är verksamma hos en arbetsgivare där de har
gjort sin LIA.

Vad innebär Lia praktiskt för er som
arbetsgiVare?
l

l

l

l

l

l

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.
Då de studerande läser har olika studietempo kan den
studerande välja om LIA: n ska göras på del- eller heltid.
Den studerande behöver en handledare som ﬁnns tillgänglig
på arbetsplatsen samt en egen arbetsplats.
Godkänt betyg erhålls då den studerande uppfyller satta mål
enligt en kursplan. En uppföljning med ansvarig handledare
sker via en digital enkät efter avslutad Lia period.
Att ta emot en studerande är inte förenat med några avgifter
och som arbetsgivare förbinder ni er inte till något efter LIAperioden. 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 LIAperioden.
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två Lia-perioder och ett projekt

om iterum

Det ingår två LIA-kurser i utbildningarna. På
iterum.se under "Iterum YH", hittar du de
aktuella perioderna för respektive utbildning.
Målet är att den studerande praktiskt ska få
tillämpa sina nyvunna kunskaper.
Som LIA-anordnare har ni också utöver LIAperioderna chansen att få ett projekt utfört. De
studerande arbetar i mindre grupper med ett
speciﬁkt aktuellt ämne. Arbetet genomförs då i
samarbete med er och med stöd av lärare på
Iterum. Syftet med projektet är att bidra till er
verksamhets utveckling. Projektarbetet
redovisas inför klassen, lärare och er som
uppdragsgivare.

Iterum verksamhets- och individutveckling har
mångårig erfarenhet av utbildning inom
kärnområdena lön och ekonomi/redovisning.
Flertalet av våra utbildningar bedrivs med stor
framgång på distans, så vi kan möta en bred
nationell efterfrågan.
Utöver våra yrkeshögskoleutbildningar
erbjuder vi kompetensutveckling inom våra
kärnområden. Läs mer om vårt utbud under
Iterum Kompetens på iterum.se.

Vill du veta mer?
Kontakta Eva Ragnehag på 08-675 07 75 eller
eva.ragnehag@iterum.se

Information till LIA-handledare

Du som är intresserad av att ta emot en
studerande på LIA är välkommen att läsa mer
om utbildningen samt råd & tips kring
handledarskapet på vår utbildningsportal.
Gå in på iterum-yh.utbildningsportalen.se och
rubriken "LIA-handledare". Det krävs inte några
inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola (YH)

Utbildningsformen är en statligt ﬁnansierad. YH
betonar starkt kopplingen till arbetslivet. 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, myh.se, för mer information.

ansvarsförsäkring
Under LIA:n är den studerande försäkrad
genom en ansvarsförsäkring som är tecknad av
Myndigheten för yrkeshögskolan. Observera
att den endast ersätter skador som den
studerande orsakar hos en icke statlig
arbetsgivare eller företagare.
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