
Inbjudan till frukostmöte onsdagen den 4 februari kl 08.00-09.15 på Södans Sportsbar. 
 
Den här morgonen kommer Lina Hiller från Folkuniversitetet att berätta om hur man bedriver 
utbildningar i Trelleborg. 
Beskrivning: 
”Vi bedriver en 2 årig yrkeshögskoleutbildning till redovisningsekonom, denna utbildning har drivits 
här i 12 år och vi vill berätta lite om utbildningen och försöka att få fler Trelleborgsföretag 
engagerade. 
I vår ledningsgrupp har vi representanter från Revelino och LRF konsult i Trelleborg, samt b la från 
Visma, Ernst o Young, Sova, SJR i Malmö. Då utbildningen drivs i Trelleborg hade det varit en stor 
tillgång för oss att företag tar emot dessa studerande på praktik, två perioder under deras andra 
studieår a 10 veckor åt gången. Dessa studerande har vid denna tid läst sina ämnen i redovisning, 
ekonomistyrning i Trelleborg samt juridik och beskattningsrätt på Lunds universitet. De är alltså 
”färdigutbildade” vid tidpunkt för praktik och kan ev anställas direkt efter andra praktikperioden.  
Att ta emot en praktikant är helt kostnadsfritt och praktiken genomförs för att man ska få praktiska 
övningar ute på en arbetsplats. Större delen av våra studerande får arbete efter sin praktik. För 
företaget som tar emot en praktikant är det ett bra sätt att få avlastning i arbetet och att få lära 
känna en person för ev. senare anställning. Ekonomipersonal och redovisningspersonal behövs på de 
flesta företag. Flertalet av våra studerande får praktik i Malmö, Lund, Ystad och Helsingborg. Det 
hade varit väldigt roligt att få fler Trelleborgsföretag engagerade för att kunna behålla fler 
välutbildade ekonomer i Trelleborg, det är ofta studerande som bor i närheten av Trelleborg och 
gärna vill bo och arbeta i kommunen. 
Vi har även sökt utbildningen till lönekonsult igen till hösten 2015, besked om beviljande av detta 
kommer ca 20 januari från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Vi har bedrivit utbildningen till 
lönekonsult under åren 2012 och 2013. Många av lönekonsulterna gör sin praktik på kommuner och 
lönekontor, bl a annat Trelleborgs kommun har tagit emot praktikanter från oss som senare 
anställts.” 
 
Denna morgon blir det även ett utökat frukostmingel där det blir stora möjligheter att knyta nya 
kontakter med potentiella kundföretag och/eller leverantörer. 
Speciellt välkomnar vi nytillkomna medlemmar att presentera sig och ta med reklam att lägga ut på 
borden. 
 
OBS! Eftersom vi måste veta hur mycket frukost vi ska beräkna så är det anmälan som gäller på 
detta event till nedanstående länk! 

Välkomna till Södans Sportsbar! 
 
 
 


