Förnyad ansökan godkänd utbildningsgivare 2014
Ansökan skall fyllas i ”on-line”, detta är bara ett exempel för
att visa principen för hur anmälningsformuläret är uppbyggt!

Skolans/utbildningsföretagets namn:
Organisationsnummer:
Adress (box/gata):
Postnummer:
Ort:
Utbildningsverksamhet ska ske på den ort och i den region man fått sitt
godkännande. Om man temporärt vill utbilda i annan region kan detta göras vid
max 3 tillfällen och aktuell BYN region skall då alltid kontaktas innan utbildningen
genomförs.
Ansökan avser verksamhet i följande BYN region:
(välj i rullisten)

























Blekinge
V. Götaland Borås
Dalarna
Gotland
Gävleborg
V. Götaland Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
V. Götaland Skövde
Stockholm
Södermanland
V. Götaland Uddevalla
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro
Östergötland

Gäller ansökan för ytterligare BYN region?
 Ja
 Nej
Kontaktperson namn:
Funktion:
Telefonnummer:
E-postadress:
Faktureringsadress (skriv i hela adressen i rutan):
______________________________
______________________________
Referens:
______________________________
I utbildningen kommer följande lärare att anlitas...
Lärare 1, namn:
Personnummer:
E-postadress:
Lärare 2, namn:
Personnummer:
E-postadress:
Etc
Utbildningen avser grundutbildning som efter fullgjord färdigutbildning
(lärlingstid) skall leda till yrkesbevis. Vilken kategori inom BYNs yrken
önskar ni utbilda inom (välj i rullisten)?
 Byggyrke utom maskin-/kranförare
 Maskin-/kranförare
När det gäller ansökan för att få utbilda i yrket ställningsbyggare kommer
branschorganisationen STIB beredas möjlighet att lämna ett yttrande.

Yrke 1:















Anläggningsdykare
Beläggningsarbetare
Bergarbetare
Betongarbetare
Golvläggare
Håltagare
Murare
Plattsättare
Stenmontör
Ställningsbyggare
Takmontör
Träarbetare
Undertaksmontör
Väg- & anläggningsarbetare

Har läraren yrkesbevis i det yrke som denne ska utbilda i? Om inte så krävs att
rätt kompetens styrks genom att ett CV /meritförteckning skickas in till BYNs
kansli snarast.
Följande av Skolverkets kursplaner kommer att ingå i utbildningen:
Utbildningsplan för byggyrke 1


































Bygg- & anläggning 1, 200 poäng
Bygg- & anläggning 2, 200 poäng
Husbyggnadsprocessen, 200 poäng
Husbyggnad 1, 100 poäng
Husbyggnad 2, 200 poäng
Husbyggnad 3 - ombyggnad, 200 poäng
Trä 1 - stommar, 100 poäng
Trä 2 - beklädnad, 100 poäng
Trä 3 - montage, 100 poäng
Anläggningsprocessen, 200 poäng
Anläggning 1, 100 poäng
Anläggning 2, 200 poäng
Anläggning - gröna ytor, 200 poäng
Anläggning - ledningsbyggnad, 200 poäng
Anläggnings- stensättning, 100 poäng
Beläggning, 200 poäng
Beläggningsarbeten, 100 poäng
Beläggningsmaskiner, 100 poäng
Bergarbete, 200 poäng
Bergborrning, 200 poäng
Bergmaskiner, 100 poäng
Bergsprängning, 200 poäng
Betong 1 - lågform och platta på mark, 100 poäng
Betong 2 - väggar och pelare
Betong 3 - bärlag, 100 poäng
Betong 4 - golv, 100 poäng
Golvläggning 1, 100 poäng
Golvläggning 2 - våtrum, 100 poäng
Golvläggning 3 - trä och laminat, 200 poäng
Specialyrken 1, 100 poäng
Specialyrken 2, 200 poäng
Specialyrken 3, 200 poäng
Mur- & putsverk 1 - grundmurar, 100 poäng

 Mur- & putsverk 2 - murverk, 100 poäng
 Mur- & putsverk 3 - puts, 100 poäng
 Anläggning - vägbyggnad, 100 poäng

När det gäller ansökan för att få utbilda på mobilkran och betongpump kommer
branschorganisationerna beredas möjlighet att lämna ett yttrande.
Yrke 1:










Anläggningsmaskinförare - lastmaskin
Anläggningsmaskinförare - grävmaskin
Anläggningsmaskinförare - grävlastare
Anläggningsmaskinförare - väghyvel
Anläggningsmaskinförare - bandschaktare
Anläggningsmaskinförare - motorschaktvagn
Kranförare - tornkran
Kranförare - teleskoptruck (teleskoplastare)
Kranförare - mobilkran

Följande utbildningsplan kommer att användas i utbildningen:
(De BYN-TYA gemensamma utbildningsplanerna med tillhörande teoretiska och
praktiska prov kommer att lanseras under våren 2014. Nytt för BYNs godkända
utbildningsgivare är att även praktiska prov ska genomföras och protokollföras i
elevens utbildningsintyg.)
 Skolverkets kursplaner för anläggningsmaskinförare
 BYN-TYA gemensamma utbildningsplanen
Utöver ovan angivna kurser kommer även följande kurser ingå i utbildningen:
______________________________
______________________________
BYN (och Skolverket) rekommenderar att ge kurserna Bygg- & anläggning 1 och
2 samt gymnasiearbete men det är inget krav. Dock skall första hjälpen
utbildning alltid ingå i elevens utbildning.
Fler yrken?
 Ja
 Nej
Följande kurser kommer att ingå i maskinförarutbildningen:











Bygg- & anläggning 1, 200 poäng (ej obligatoriskt)
Bygg- & anläggning 2, 200 poäng (ej obligatoriskt)
Anläggningsförare - process, 100 poäng
Anläggningsförare 1, 200 poäng
Anläggningsförare 2, 200 poäng
Anläggningsförare 3, 200 poäng
Anläggningsförare 4, 200 poäng
Anläggnings - ledningsbyggnad, 200 poäng
Anläggning - vägbyggnad, 200 poäng
Gymnasieexamen (ej obligatoriskt)

Har angivna lärarna i ansökan yrkebevis?
 Ja
 Nej
Saknar någon lärare yrkesbevis kan kompetens styrkas genom
CV/meritförteckning (gäller endast byggyrken utom maskin). Dessa mejlas
separat i samband med att denna ansökan skickats in till...
- för byggyrken (utom maskin): christian@byn.se
Ansökan behandlas då alla handlingar är kompletta.
Är detta en förnyad ansökan om att bli godkänd utbildningsgivare i BYN eller är
det en helt ny ansökan?
 Helt ny ansökan
 Förnyad ansökan (är sedan tidigare godkända utbildningsgivare)
Till en ny ansökan skall en komplett resurs- & utbildningsbeskrivning bifogas
ansökan. Formuläret finns på BYNs hemsida:
http://www.byn.se/index.php?page=hur-du-blir-godkaend-utbildningsgivare
Fyll i och mejla till.....
- för byggyrken utom maskin: crhistian@byn.se
- för maskinyrken: ing-marie@byn.se
Till en förnyad ansökan behöver endast de förändringar som skett sedan förra
ansökningstillfället beskrivas. Använd formuläret resurs- & utbildningsbeskrivning
som finns finns på BYNs hemsida: http://www.byn.se/index.php?page=hur-dublir-godkaend-utbildningsgivare
Fyll i och mejla till.....
- för byggyrken utom maskin: crhistian@byn.se
- för maskinyrken: ing-marie@byn.se
Finns det någon annan information som bör finnas med i er ansökan som inte
erbjudits möjlighet att besvara i ansökningsformuläret kan man komplettera med
detta här:
______________________________
Ansökningarna kommer att behandlas löpande och är all efterfrågad information
med, inklusive bilagor vid behov, så tas det upp på nästkommande möte i BYNs
arbetsutskott inom ca 1 månad.

