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KOMMANDE UTBILDNINGAR
September

2/9 - 4/9				
Office-utbildning, grund (Fullbokad)
4/9 & 11/9 			
Ritningsläsning (Fullbokad)
7/9 				Heta Arbeten (Fullbokad)
8/9 					Liftutbildning (Fullbokad)
17/9					Kompetensprov
18/9 				Heta Arbeten
21/9 				MTK-Anvisning (Fasadglas)
23/9 				MTK-Brand & Montage (Fasadglas)
Oktober
5/10					Säkra lyft
8/10					Liftutbildning
9/10					Liftutbildning (repetition, halvdag)
9/10 & 23/10			
Ritningsläsning
13/10 - 16/10			
Ledarskapsutbildning
15/10 				Heta Arbeten
19/10 - 20/10			
Entreprenadjuridik (AB04)
26/10 - 27/10			
Entreprenadjuridik (ABT06)
28/10				Fallskydd
November
11/11				Office-fördjupning (Word)
16/11				Office-fördjupning (Excel)
24/11				Office-fördjupning (OneNote, E-post)
25/11 - 27/11			
Arbetsledande kompetens
26/11 - 27/11			
Entreprenadjuridik (fördjupning)
En uppdaterad lista på kommande utbildningar
finns alltid att läsa på vår hemsida.

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

Visst är det tråkigt…
Att ständigt behöva säga till personer som inte riktigt klarar av att bemöta andra med
omtanke och respekt. Att gång på gång behöva säga emot beteenden som inte är okej,
utan större effekt?
Så varför inte byta strategi och lägga fokus på de fantastiska personer som i sitt
dagliga arbete jobbar emot dåliga attityder och trist jargong. De personer som säger
ifrån när någon blir dåligt behandlad av sina kollegor. De personer som ser det som
självklart att stötta. De som önskar göra tiden på jobbet lite bättre, lite trevligare och
mer inkluderande.

Nu presenterar vi Byggkurage, en policy för företag att lyfta starka individer som
orkar och vågar sprida omtanke och omsorg. Vi tycker det är trevligare att lyfta de
personer som gör rätt istället för att sänka de som gör fel.
Det är dags att diskriminering på arbetsplatser upphör. Byggkurage är lätt att förstå,
lätt att implementera och lätt att följa. Det kostar ert företag ingenting och är ett stort
första steg mot en inkluderande och sund företagskultur, samt ett bra sätt för era kunder
att associera ert varumärke med jämställda, trygga och professionella arbetsplatser.
Om det här låter som en bra idé för er, hör av er till Charlie Klang i projektet så kan
han hjälpa er att komma igång med Byggkurage! Ni når Charlie på charlie.klang@
byggnads.se alternativt 010-601 10 79.

VISSTE DU ATT?
12 per år

dör i arbetsrelaterade olyckor i byggbranschen.
(Arbetsmiljöverket)

9 av 10

som dör i en arbetsolycka är män. Machokultur är en orsak
enligt Arbetsmiljöverket.
(Arbetsmiljöverket)

72%

av de som tar sitt liv är män. Mansideal och machokultur
gör det svårt för män att framstå svaga eller be om hjälp vid
psykisk ohälsa.
(Mind, Suicide Zero)

Vi kommer framöver erbjuda nära kontakt med ledning för att implementera
detta koncept som ämnar att utöka företagens värdegrund och få in en mer positiv
företagskultur.
Genom nära kontakt kan vi hjälpa er att implementera Byggkurage i ert företag
och hjälpa er komma igång med normkritiskt agerande. Kontakta Charlie Klang i
projektet så bokar vi möte och pratar vidare.

Läs mer om Byggkurage här

byggkurage.se

TILLSKOTT I PROJEKTET
Vi välkomnar vår nya projektkoordinator, Jenny Starkenberg,
till projektet! Jenny har bakgrund i Byggnads och har arbetat i
organisationen sedan 2002 i region Stockholm-Gotland. Hon har bland
annat jobbat som försäkringshandläggare, suttit med medlemsservice,
a-kassan, studieadministration, regionledning och de senaste 5 åren
med yrkesutbildning. Med andra ord har hon en stor kompetens i flera
områden och vi är väldigt glada att hon valt att börja med oss i projektet!

Jenny hälsar:
”Det har varit en stor förmån att utvecklas i Byggnads och nu tar
jag nästa kliv för min utveckling. Jag ser fram emot att ta mig an nya
utmaningar och utvecklas som koordinator i projektet En byggbranch
för alla.”

Jenny Starkenberg
Projektkoordinator

FÖRETAGSKONTAKT
Kommande veckor vill vi få kontakt med alla deltagande företag för
att ställa frågor, undersöka situationen under Covid-19 och se ifall det
finns något vi kan hjälpa till med. Vi vill även höra om vilka behov av
kompetens eller utbildning ni ser i era organisationer och samtala om
hur vi på bästa sätt kan möta era behov den sista perioden som nu är
kvar.
Kontaktpersoner i deltagande företag kommer att bli kontakta av oss
inom kort.
Vi ser fram emot att höras!

PASSA PÅ!
Projektet går mot slutskedet men vi ser fortfarande
många företag med en stor utbildningspott kvar!
Vi vill påminna er att nyttja detta unika tillfälle och ge er
personal den kompetens de behöver eller önskar. Vi har
ett brett utbud på olika utbildningar som förhandlats
genom projekttiden, och allt ni behöver göra är att
berätta för oss vad ni vill ha!
Se alla våra upphandlade utbildningar på nästa sida.

Glöm inte bort att projektet finns till för er och era företags framtid!

TILLGÄNGLIGA
UTBILDNINGAR
Lag, avtal och samverkan
Arbete på väg 1 & 2
Arbetsledande kompetens
Arbetsmiljö - introduktion
BAS U & P

Ledarskapsutbildning
Liftutbildning
(grund & repetition)
MTK Anvisningar

Betongklass 1 & 2

MTK Montage & Brand

Elektrosvets

Office-paketet
(grund & fördjupning)

Entreprenadjuridik
(AB04, ABT06, fördjupning)
Fallskydd
Heta Arbeten
Jämställdhet och
likabehandling

Ritningsläsning
Stumsvets
Ställningsutbildning (2-9m)
Säkra lyft
Språk & jargong

Har ni anställda som vill gå någon av dessa utbildningar? Nyttja er utbildningspott
och ge dem chansen att öka sin kompetens och känna sig trygga i sina yrkesroller.
Kontakta enbyggbranschforalla@byggnads.se och berätta vad ni behöver!

STATISTIK
Juli & Augusti 2020

Deltagare på utbildningar
Juli 2020 & Augusti 2020

1
4
8

Heta arbeten
Liftutbildning
BAS U & BAS P
Fallskydd

5

Unika individer: 18
Kursdeltagare: 18
Kurser: 4
Kurstimmar: 172

Sommar och semester har inneburit en
lugn period i projektet och det speglas i vår
statistik. I juli månad hade vi inga deltagare
på kurser, medan även augusti hade ett
svagare antal än vi brukar se.
Vi gör också antagandet att Covid-19
fortfarande påverkar vilken utsträckning
företag vill boka utbildningsplatser på.
I slutet av augusti stod vi med ett par
utbildningar som inte fylldes, vilket vi är
ovana vid.
Vi förutsätter att se en betydligt mer
händelserik höst och har nyttjat den
lugna sommaren till att samla kraft och
energi för att köra en sista ansträngning
nu innan projektperioden är över.
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YRKESPROV
Vi är glada att se så många företag anmäla anställda till kompetensprovet den
17:e september. Företagen får gärna påminna deltagare om provtillfället.
På grund av ny leverantör för BYNs provbank så har nya inloggningsuppgifter
skickats till berörda deltagare via e-post. Inloggningen är till för att göra
övningar inför provet.

Kompetensprov

17:e september
Provtid 4 timmar, klockan 08:00 - 12:00
Västberga allé 5, 9:e våningen
126 30 Hägersten

Obs! Från och med årskiftet försvinner kompetensprovet för yrkesinriktningen
träarbetare och ersätts därefter av validering. Läs mer om validering på nästa
sida.
Vid frågor, kontakta jorgen.landeborn@byggnads.se eller ring 010-601 11 70.

VALIDERING
Vid årsskiftet försvinner möjligheten att göra kompetensprov inom ramen
för yrkesutbildningsavtalet. Detta kommer att ersättas med validering.
Nu söker vi personer som vill vara med i en pilotgrupp och pröva en
framtagen modell för validerig i samverkan med Byggyrkesnämnden. Vi är
framförallt intresserade att komma i kontakt med träarbetare. Hör av er till
oss på enbyggbranschforalla@byggnads.se

FYSISKA
UTBILDNINGAR
Sedan Covid-19 har vi prioriterat att erbjuda alternativ till fysiska utbildningar
och har sett stor framgång med digitala utbildningar. Framöver kommer vi
att erbjuda en blanding av både fysiska och digitala utbildningar.
Våra utbildare är försiktiga och ser till att följa Folkhälsomyndighetens
riktlinjer noggrant kring avstånd och hygien vid varje utbildning. Alla
utbildningar har även ett sänkt antal max deltagare för att alla ska kunna
rymmas i samma lokaler som tidigare.

Kommande
upphandlingar

UNDER UPPHANDLING
• Miljösystem och energieffektivt byggande

En utbildning inom energieffektivt byggande och vanligt förekommande
certifieringssystem i Sverige (Miljöbyggnad, BREEAM, LEEC etc.).
Utbildningens syfte är att ge en överskådlig bild av lagar, regelverk samt
marknad för ovanstående. Kursdeltagare får insikter i hur detta kan
påverka deras arbetsuppgifter, projekt och företag.

• 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 (fortsättningskurs)
• Betongklass 1 & 2
• Elektro- och stumsvets

BETONGKLASS
Vi har nyligen upphandlat Betongklass 1 & 2 som kommer vara relevant för några av
våra deltagande företag. Nedan kommer information om dessa utbildningar, vad de
innehåller och vad som förväntas av deltagare.
Obs! Betongklass sträcker sig över flera datum och för godkännande krävs
100% närvaro.

Platsgjuten Betong, kompetensklass II
Utbildningens mål är att deltagaren ska kunna utföra platsgjutningar enligt gällande
bestämmelser och med högre kvalitét och färre felkällor.
Utbildningen Platsgjuten Betong kompetensklass II ger deltagarna kunskap om
gällande betongbestämmelser, materialets egenskaper, formbyggnad, armering,
gjutning, härdning och uttorkning av betong med mera. Deltagare får den kunskap
som behövs för att kunna agera som ansvarig vid gjutningar i kompetensklass II.
Förkunskaper: För att erhålla intyg om kompetens krävs 12 månaders praktik från
betongarbeten i arbetsledande ställning. 6 månader av praktiken bör vara genomförd
innan utbildningen påbörjas.

Platsgjuten Betong, kompetensklass I
Vill du utföra platsgjutningar enligt gällande bestämmelser, i projekt som kräver högre
kompetens än den som erhålls efter utbildning i kompetensklass II?
Utbildningen är framtagen för dig som aktivt ska verka på byggarbetsplatsen och leda
arbetet så att uppställda mål uppnås och utlovad kvalitet erhålls. I utbildningen utgår
vi från kunskaperna du erhöll under utbildningen kompetensklass II – fast på en helt
annan nivå. Kompetensen krävs enligt gällande betongstandarder – om konstruktionen
ska utföras i en betonghållfasthet som överstiger C25/30, och om någon av de högre
exponeringsklasserna avseende; saltinträngning och frost ska tillämpas, samt vid
specialkonstruktioner, som till exempel spännarmerad betong. Utbildningen följer
riktlinjerna i Betongrapport 8, fastställd av Svenska Betongföreningen.
Förkunskaper: Godkänd tentamen samt deltagande i den obligatoriska laborationen
för motsvarande kompetensklass II-utbildning. Minst ett års praktik med betongarbeten i arbetsledande ställning, vilket ska styrkas med skriftligt intyg.

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

Christer Carlsson
Projektledare

Jenny Starkenberg
Projektkoordinator

Charlie Klang
Projektkommunikatör

Katarina Helling
Projektmedarbetare

enbyggbranschforalla.se

facebook/enbyggbranschforalla

Jörgen Landeborn
Projektmedarbetare

@enbyggbranschforalla

