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Utbildningar
Oktober - November

Heta arbeten

Säkra lyft

Arbetsledande kompetens

Ledarskap

Liftutbildning

Fallskydd

Arbete på väg 1-2

Lag, avtal och samverkan

Under oktober och november månad har det varit ett högt 
deltagande på våra kurser. Vi ser väldigt ljust på det intresse 
som visas av deltagande företag och vi håller tummarna för att 
det ska fortsätta i samma takt!

De utbildningar som under denna period efterfrågats 
mest har varit heta arbeten och säkra lyft. Det framgår 
att kravkurser både är uppskattade och behövda. Vi har 
även samordnat två större utbildningar, en i ledarskap och 
en i arbetsledande kompetens, som bägge har varit både 
inspirerande och lärorika.

För projektet är det roligt att få följa den utveckling som sker 
hos kursdeltagare. Vi är väldigt glada för det stora intresset 
som visas. Framöver hoppas vi även att fler passar på att 
anmäla sig till de kurser vi anordnar själva, som språk & 
jargong, lag & avtal, diskrimineringslagen & aktiva åtgärder!

Framsteg med stormsteg!
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Antal deltagare

131 godkända deltagare
Kurser: 12

Kurstimmar: 1944
(oktober & november 2019)

Att vi lyckats samordna totalt 1944 kurstimmar under 
oktober och november månad är väldigt lovande. Denna 
stora siffra förklaras delvis bero på att två större utbildningar 
har förekommit, ledarskapsutbildning och arbetsledande 
kompetens. Men även för att både antal kurser och 
kursdeltagande har varit högt.

Det har med andra ord varit en stark start för projektet efter 
sommaren. Hösten har varit innehållsrik och vi förutsätter 
att vi kan fortsätta hålla ett lika högt tempo framöver - så 
fortsätt höra av er med intresse för olika utbildningar! Alla 
intresseanmälningar och förfrågningar mottages varmt.



Föreläsning & Workshop
 

Diskrimineringslagen 
med fokus på aktiva åtgärder

28:e januari

I början på det nya året kommer En byggbransch för alla 
att hålla en innehållsrik utbildning i aktiva åtgärder, det 
förebyggande arbetet mot diskriminering som alla arbetsgivare 
enligt lag ska bedriva.

Utbildningen kommer att innehålla både teori och workshop 
så att det ska bli så enkelt som möjligt för er att komma igång 
eller komma vidare med ert inkluderingsarbete. Anmäl er till 
enbyggbranschforalla@byggnads.se

Språk & jargong
Projektet vill även uppmuntra företag att passa på att prata om 
språk och jargong på jobbet innan projekttiden är slut. Ni kan 
göra det på egen hand och använda projektets presentation och 
handledning, eller få hjälp av oss i projektet att hålla i workshops.

Ett av projektföretagen, Wolfbuilder, höll workshop i egen regi. Så 
här sa Helena Linus, verksamhetsutvecklare, efteråt:

Vi hade en riktigt bra workshop med stort engagemang. 
Handledaren tyckte först att det var lite obekvämt att 

hålla i en workshop på temat, men det blev väldigt bra. 
Presentationen gav upphov till livliga diskussioner och nya 

perspektiv. Särskilt engagerat blev det när vi jämförde 
våra arbetsmiljöord och pratade om nuläge och önskat 
läge. Tiden på en och en halv timme var väl uträknad.

Helena Linus, Wolfbuilder

”



Visste du att...

På vår hemsida kan du se aktuella 
utbildningar och nuvarande status 
under fliken ”Utbildningar”. Denna 
lista uppdateras frekvent och är 
ett sätt för oss att göra det enklare 
för deltagande företag att skicka 
anställda på utbildning.

Efter att du klickat dig fram 
så kommer du se en lista på de 
utbildningar som är planerade. Ifall 
en utbildning inte är fullbokad är 
det fritt fram att anmäla deltagare. 
Anmälan sker till vår e-postadress 
enbyggbranschforalla@byggnads.se

Vi vill även påtrycka att 
ni är varmt välkomna 
att anmäla intresse för 
utbildningar som ännu 
inte är uppbokade! Det gör 
ni enkelt och smidigt till 
vår e-post.



En byggbransch för alla 
närmar sig  halvtid

Halvtidsseminarium 
Mars vecka 11

Exakta datum och tid kommer att 
presenteras vid senare tillfälle. Vi kommer 
att göra utskick, men håll gärna utkik på 

vår hemsida.

I samband med att En byggbransch för alla snart har passerat 
halva projektperioden så önskar vi nu att bjuda in till ett 
evenemang som alla deltagande företag är varmt välkomna till. Vi 
presenterar:

Med ett halvtidsseminarium vill vi bjuda in deltagande företag 
till att både få ta del av de resultat vi fått fram hittills, men även 
erbjuda er en chans att tycka till om projektet. Vi planerar en 
inspirerande tillställning och hoppas även att detta ska bli en 
chans för er företag att lära sig av varandra och ta del av varandras 
erfarenheter.

Vi ser gärna även att ni ger förslag på de aktiviteter eller samtal ni 
önskar att ha vid ett halvtidsseminarium. Önskemål skickas till 
enbyggbranschforalla@byggnads.se. Vi hoppas på att skapa ett 
upplägg som blir både givande och inspirerande för alla!

Passa på att använda halvtidsseminariet för att påverka projektets 
fokus framåt!



Kommande 
upphandlingar

Just nu är vi i upphandling av två special-
inriktade kompetensutbildningar. Dessa 
utbildningar kommer att skickas i början 
kommande år.

• Entreprenadjuridik
• Betongklass

Finns det intresse av andra specialinriktade 
utbildningar så är ni varmt välkomna att 
kontakta oss!



Slutligen vill vi i projektet Slutligen vill vi i projektet 
önska er alla en riktigt önska er alla en riktigt 

god jul och ett gott nytt år.god jul och ett gott nytt år.


