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Lärlingens arbetsplats

Lärlingen
Namn

Personnummer

Företagets namn

Adress

Orgnr.

Adress

Postnummer

Postort

Postnummer

Mobilnummer.

Anställningsdatum

Utbildningsansvarig

Personnummer

E‐postadress

E‐postadress

Telefonnummer.

Lärlingens namnteckning

Handledare

Personnummer

E‐postadress

Telefonnummer.

Postort

Faktureringsinformation
Företagets namn

Orgnr.

Nybeställning ☐ Överlåtelse ☐

Yrkesintroduktionsanställning ☐ se villkor sid 2 pkt.3

Projektnummer/Kostnadsställe
Överlåtelse från lärling persnr.

Faktureringsadress
Postnummer

Ort

Beställarens namnteckning (se villkor sid 2)
Namnförtydligande
Övriga anteckningar

Beställningen avser följande utbildningsdelar:
Grundutbildning Mobila maskiner ☐ (inkluderar grund + lastmaskin)
Anläggning ☐ (Beställs om man ska ha utbildning mot grävande maskiner)
Lyftteknik ☐ (Beställs om man ska utbilda sig för teleskoplastare)
Lastmaskin ☐
Bandschaktare ☐

Grävmaskin ☐
Grävlastare ☐
Väghyvel ☐
Motorschaktvagn ☐ Teleskoplastare ☐

Utbildningsmaterialet skickas till Lärlingens adress ☐

Företagets adress ☐

Utbildningen ovanför är överenskommen med BYN‐region _____________________________
__________________________________
Namnteckning Handläggare BYN‐regionalt

_______________________________
Namnförtydligande BYN‐regionalt
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VILLKOR OCH ALLMÄN INFORMATION
FÖR BESTÄLLNING AV FACKTEORETISK UTBILDNING PÅ DISTANS GENOM BYN

OBSERVERA ATT Utbildningen i sin grundform är helt webbaserad
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ofullständig beställning registreras ej.
Beställningen är bindande och faktureras
beställaren. En anmärkningskontroll
kommer att ske. Vid låg kreditvärdighet
kommer utbildningen att faktureras i
förskott. Beställningen hanteras då
betalning inkommit.
För beställning av utbildning kopplad till
en Yrkesintroduktionsanställning måste
beslut från Arbetsförmedlingen bifogas
beställningen
Personuppgifterna kommer att registreras
i BYNs register för att ge bästa service till
lärlingen och beställaren
(handledare/yrkesutbildningsansvarig).
Beställningen måste godkännas av BYN
regionalt i det län där utbildningen sker
innan beställningen handläggs.
Obrutet utbildningsmaterial är att anses
som företagets egendom. Påbörjad
utbildning ska anses vara lärlingens
egendom och kan tas med av lärlingen vid
byte av arbetsgivare
Retur: Påbörjad utbildning återtas ej.
Material till ej påbörjad utbildning återtas

om kontakt med BYN tagits senast 3 (tre)
månader efter beställning om materialet
är av senaste upplaga. En administrativ
kostnad om 1 500:‐kommer att debiteras.
8. Överlåtelse: En utbildning som ej är
påbörjad kan överlåtas till annan lärling
mot en överlåtelseavgift om
1 500:‐ förutsatt att utbildningstiden ej
löpt ut och utbildningsmaterialet är av
senaste upplaga. Överlåtelsen gäller det
utbildningsmaterial som tidigare beställts
till en lärling. Behöver materialet
kompletteras så ska det ske som en
nybeställning.
9. Giltighetstiden för den fackteoretiska
utbildningen är 6 månader för grunddelen
och 6 månader för maskintypen vilket ger
1 år för en komplett utbildning.
EJ SLUTFÖRD UTBILDNING
10. Utbildningen ligger aktiv i 12 månader
efter det att den har levererats. Därefter
avaktiveras inloggningsuppgifterna och
utbildningen anses som förbrukad.

Prislista för utbildningarna (exkl. moms)
Gemensamma grunder mobila
arbetsmaskiner

Anläggningsteknik

8 000:‐ Inkluderar lastmaskin

4 000:‐
Beställs om man ska utbilda sig mot
grävande maskiner

Gemensamma grunder mobila
arbetsmaskiner

Lyftteknik

8 000:‐ Inkluderar lastmaskin

4 000:‐
Beställs om man ska utbilda sig mot
lyftande maskiner

Maskintyper för påföljande
maskin/er per styck
Bandlastare/schaktare, Grävlastare,
Grävmaskin, Lastmaskin,
Motorschaktvagn, Väghyvel
2 000:‐

Maskintyper för påföljande
maskin/er per styck
Teleskoplastare
2 000:‐

Alla priser som finns angivna är exklusive moms För mer information se www.byn.se.
För mer information kring utbildningsformen, och lärlingsfrågor se www.byn.se
För kontakt med BYNs‐kansli alternativt regionkontor, BYNs‐kansli vxl. 08‐564 881 60, distans@byn.se
För kontakt med BYN‐regionalt se http://www.byn.se/om‐byn/byn‐regionalt

