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Projektet blir förlängt!
Vi är glada att meddela att ESF-rådet har beslutat om att förlänga
projektets verksamma tid fram till juni 2021 (tidigare januari 2021).
Under projektets gång, framförallt i början av genomförandefasen,
har det uppstått olika hinder som orsakat en långsammare start
för projektet. Dessa hinder har legat bortom projektets möjlighet
att förutse eller påverka. Av denna anledning har ESF-rådet fattat
beslut om en förlängning på sex månader.
Vad en förlängning innebär för deltagande företag är mer tid för
kompetensutveckling och möjlighet att utbilda fler anställda i
företagen. Vi ser ljust på möjligheten att kunna fortsätta samordna
fler utbildningar och det ger oss även en chans att påbörja fler av de
utbildningar som just nu är under upphandling.
I samband med förlängning går projektet också genom en
budgetändring och genom denna kommer vi att kunna anordna
fler utbildningar. Projektet ser gärna att de mest aktiva företagen
ska kunna fortsätta utbilda sina anställda utan att de fördelade
pengarna tar slut. Vi kommer att informera mer om detta under
våren.

Vi får tillskott i projektet!
I mars får projektet tillskott! Vi vill välkomna Katarina Helling som
tidigare arbetat på Byggnads regionkontor Stockholm-Gotland.
Katarina kommer bland annat att ansvara för företagskontakt och
uppföljning. Vi är väldigt glada att ha henne i vårt arbetslag och vi
hoppas nu på att kunna fortsätta skapa god kommunikaton mellan
projektet och deltagande företag.

Katarina har jobbat på Byggnads region StockholmGotland sedan 2014. Hon har främst arbetat med
ordning & reda frågor med fokus på utstationerad och
migrerad arbetskraft verksamma i Sverige. Katarina har
även arbetat med administration inför avtalsteckning
och frågor inom MBL §38-40.

”Jag ser med stor entusiasm fram emot att få
jobba med digitaliserings-, likabehandlingsoch kompetensutbildningsfrågor. Det är tre
otroligt viktiga spår som kommer att ha stor
betydelse för våra medlemmar och företag i
framtidens byggbransch.”
Katarina Helling
Projektmedarbetare

MTK-utbildning
Årligen uppstår reklamationer och skador på glasade partier.
Kontroller av utförda montagearbeten har visat att fel och skador
i många fall kan kopplas till felaktig hantering och montering av
glaspartier, och inte materialfel som många annars kan tro.
Det är därför viktigt att ett korrekt val och montage av glaspartier
utförs enligt gällande regler och föreskrifter. Det är personalen,
ledning som lärling, som är kompetensen i företaget. Därför ska
den som projekterar jobbet, samt den som ska utföra montaget, ha
kunskap och förståelse av branschens kvalitetssäkring i hur jobbet
ska utföras. Det är ett lagarbete och bidrar till yrkesstolthet!

MTK-utbildning
Under vecka 6 hade projektet två företagsförlagda utbildningar:
MTK Anvisning samt MTK Brand och Montage hos Fasadglas.
Anvisningsutbildningen är helt teoretisk och vänder sig till
arbetsledare och projektledare. Brand och Montageutbildningen
vänder sig till yrkesarbetare som utför montage och byten av glas
och partier. Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar
- branschens regelverk för montage av alla typer av glas.
Jörgen var där och träffade deltagare,
kursledare och projektets kontaktpersoner i
företaget. Besöket hos Fasadglas bjöd på god
stämning och en välkomnande atmosfär. Ett
smidigt sätt att utveckla kompetens genom
att hålla bägge utbildningar i företagets egna
lokaler.
Jörgen Landeborn
Projektmedarbetare

Statistik
December 2019 & Januari 2020
Deltagare på utbildningar
December 2019 - Januari 2020
12

7

75
51

Workshop Jämställdhet
Heta arbeten
Liftutbildning
Fallskydd
Lag, avtal och samverkan

62

Unika individer: 189
Kursdeltagare: 207
Kurser: 12
Kurstimmar: 1130

Projektet håller högt tempo och avslutade
2019 med en stor workshop i jämställdhet
hos Fasadglas. Nu går vi in i mars 2020 och
vi ser inga anledningar att tempot skulle
sakta ner!
Vi har dagligen kontakt med deltagande
företag och tar emot intresseanmälningar
till flera olika utbildningar. Kravkurser som
heta arbeten, fallskydd och liftutbildning
är fortfarande de utbildningar som lockar
flest företag. Projektet har börjat se mönster
i vilka utbildningar som efterfrågas och vi
försöker se till att det alltid finns platser som
företag kan anmäla deltagare till.
Det är väldigt roligt att se ett fortsatt
tryck på de utbildningar vi anordnar.
Framöver hoppas vi på att se ännu mer
variation i lärandet genom våra kommande
upphandlingar.
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Kommande
upphandlingar

Just nu pågår flera upphandlingar. Vi försöker ständigt
återkoppla med våra deltagande företag och undersöka
vilken kompetens som eftersträvas och vilka områden
som kan förstärkas. Just nu pågår dessa upphandlingar:

•
•
•
•

Entreprenadjuridik
Betongklass
Office-paketet
Arbetsmiljösamordning (Bas U/P)

Dessa upphandlingar har nyligen nått slutdatum för
offerter och vi går nu igenom alla förslag från olika företag
för att välja en leverantör som uppfyller både våra krav,
företagens förväntningar och deltagares kompetensbehov.
Finns det intresse av andra specialinriktade utbildningar
så är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Tillgängliga
utbildningar
En byggbransch för alla har sedan starten oavbrutet drivit nya
upphandlingar och sitter idag på ett stort utbud av kurser som
deltagande företag kan anmäla sig till. Vi vill försäkra oss om att
deltagande företag och anställda känner till alla utbildningar vi
erbjuder. Nedan presenteras därför en lista på projektets kursutbud.
Varje utbildning beskrivs mer detaljerat på vår hemsida!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbete på väg 1 & 2
Arbetsledande kompetens
Arbetsmiljö - introduktionskurs
Diskrimineringslagen - aktiva åtgärder
Fallskydd
Heta arbeten
Jämställdhet och likabehandling
Lag, avtal och samverkan
Ledarskapsutbildning
Liftutbildning
MTK Anvisningar
MTK Montage & Brand
Ritningsläsning
Ställningsutbildning (2-9m)
Säkra lyft
Språk & Jargong

BAKOM SCENEN
Hur kursanmälan går till
Att anmäla sig till våra kurser är enkelt! Men vi förstår att det
ibland blir mycket information och att det kan verka svårare än vad
det faktiskt är. Därför finns denna sida för att förklara hur det går
till!

Det börjar med dig
Alla våra kurser är upphandlade efter efterfrågad kompetens. Antingen
av dig, ditt företag eller andra medverkande företag. Detta innebär att hela
vårt kursutbud är skapat för dig och ditt företag. Ifall ni eftersträvar annan
kompetens hjälper vi gärna till att upphandla andra utbildningar.

Jag vill gå på kurs
På vår hemsida presenterar vi planerade utbildningar (under fliken
kommande utbildningar). Finns det platser kvar så kan du anmäla dig!
Ditt företag har en kontaktperson som sköter all kommunikation med
projektet och det är genom denna person anmälningar görs. Är du osäker
på vem denna person är? Kontakta oss så hjälper vi dig!
Är du företagets kontaktperson och vill anmäla anställda till utbildningar?
Allt vi behöver är deltagarnas namn, efternamn och personnummer. Dessa
uppgifter skickas till vår e-post och vi återkommer snabbt med bekräftelse.

Men de andra utbildningarna då?
Ser du utbildningar på vår hemsida, men inte just de du önskar? Oroa dig
inte! Projektet tar gärna emot önskemål och intresseanmälningar. Vi har
ofta återkommande utbildningar som vi bokar i förväg eftersom vi vet att
dessa fylls. Har ni en grupp anställda (eller bara en) som vill gå en särskild
kurs? Hör av dig så hjälper vi er!

Och kom ihåg!
Alla utbildningar finansieras av Europeiska Socialfonden och är helt
konstnadsfria för dig och ditt företag. Varmt välkomna på utbildning!

Ni är alltid välkomna att komma med
synpunkter på oss, våra upphandlingar
eller pågående utbildningar.

Christer Carlsson
Projektledare
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