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SOMMAREN ÄR RUNT HÖRNET

Men vi är redo för hösten!

Under våren har vi förberett nya utbildningar och är glada att 
meddela att vi är redo att komma igång starkt hösten! Vi har en rad 
utbildningar som väntar och det finns fortfarande platser kvar på 
många av utbildningarna. 

Passa på att anmäla deltagare till höstens kurser redan idag!

Utöver utbildningar så har vi även ett stort antal upphandlingar som 
är färdiga eller börjar bli färdiga. Mer informaton om upphandlingar 
finns i nyhetsbrevet.



Augusti
13/8, 14/8    Bas U & Bas P
17/8     Liftutbildning
21/8     Heta Arbeten
25/8     Säkra lyft
26/8     Fallskydd

September
Fler kursdatum i september kommer ut i sommar. Håll 
därför utkik på vår hemsida. Vi tar även gärna emot 
intresseanmälningar. Vilka utbildningar önskar ni att se i höst?

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Anmäl deltagare till utbildningar genom att skicka 
e-post till enbyggbranschforalla@byggnads.se

En uppdaterad lista på kommande utbildningar 
finns alltid att läsa på vår hemsida.



DIGITAL OFFICE-UTBILDNING

I början av juni körde vi igång vår första datorutbildning i Office-
paketet. Digitalt! Utbildaren Lexicon samlade alla 14 deltagare 
genom verktyget Microsoft Teams.  Där fick de i tre dagar, ett par 
timmar varje morgon, lära sig grundläggande kunskaper i verktyg 
som Word, Excel och Outlook.

Vi tycker det är roligt att kunna erbjuda fler utbildningar som inte 
kräver fysisk närvaro. Möjligheten att delta digitalt har öppnat 
upp nya möjligheter för flera företag och deltagare.

Vi planerar nu in ett nästa kurs för Office-paketet i början 
av september. Vi är även igång med upphandling av en 
fortsättningsutbildning i Office-paketet på en mer avancerad nivå. 
Den kommer att passa bra för deltagare som redan använder och 
är bekväma med Office-verktygen.

I bild syns några av deltagarna från Office-utbildningen i det digitala verktyget 
Microsoft Teams tillsammans med Katarina från En byggbransch för alla.



Unika individer: 49
Kursdeltagare: 50

Kurser: 6
Kurstimmar: 448

Maj & Juni 2020

STATISTIK

Sedan en stillastående period i april har 
vi lyckats anpassa vår verksamhet och 
komma igång med fler utbildningar i maj 
och juni. Det har funnits en stor efterfrågan 
på digitala utbildningar och vi har 
tillsammans med våra utbildare Cramo och 
Lexicon kunnat erbjuda utbildning i både 
Heta Arbeten och Office-paketet digitalt.

Graferna består av deltagare från fler än 
tio olika företag, vilket visar på att många 
av våra deltagande företag fortfarande har 
både kapacitet och stabilitet att utbilda 
personal trots covid-19.

En byggbransch för alla hoppas på att 
kunna digitalisera fler av våra redan 
upphandlade utbildningar för att skapa 
ett större digitalt utbud följande månader.
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Kommande 
upphandlingar

UNDER UPPHANDLING
• Office-paketet (fördjupning)
En fortsättningsutbildning till Office-paketet grundutbildning. 
Deltagare förväntas ha förkunskaper och kommer lära sig att använda 
Office-program på en mer avancerad nivå.

• Organisationsutveckling
En organisatiorisk och gemensam funktionsutbildning för att stärka 
hela företaget. Deltagare kommer att få fördjupad insikt i hur ett företag 
fungerar.

NYLIGEN UPPHANDLADE
• Office-paketet (grundutbildning) 

• Betongklass 

• Bas U & P 

• Arbetsledande kompetens



GLAD SOMMAR!

Vi i projektet vill slutligen önska er alla en underbar, varm och 
solig sommar. Vart ni än befinner er så hoppas vi att alla får 
chansen att koppla av och njuta av den svenska sommaren medan 
batterierna laddas upp inför hösten. 

Behöver ni komma i kontakt med oss i sommar så nås vi bäst 
genom enbyggbranschforalla@byggnads.se. Svarstid kommer 
variera i juli.

Vi ser fram emot att höra från er igen efter sommaren och håller 
tummarna för att vi snart kan återgå till en mindre orolig vardag. 

Glad sommar till er alla!



Katarina Helling 
Projektmedarbetare

Christer Carlsson 
Projektledare

Ni är alltid välkomna att komma med 
synpunkter på oss, våra upphandlingar 

eller pågående utbildningar.

facebook/enbyggbranschforallaenbyggbranschforalla.se @enbyggbranschforalla

Petra Husén 
Projektkoordinator

Jörgen Landeborn
Projektmedarbetare

Charlie Klang
Projektkommunikatör


