Olika vägar till

YRKESBEVIS

Rätt till utbildning
enligt byggavtalet
Grunden för att kunna få ett yrkesbevis, timmar i sin lärlingsbok
eller att överhuvudtaget få ut en lärlingsbok är att det finns ett
gällande kollektivavtal tecknat av företaget.

Att teckna kollektivavtal bygg

Distansutbildning

Med Byggnads: http://www.byggnads.se/regioner/vast/
Gå in på ”För företag” och ”Teckna avtal”.
Med Sveriges Byggindustrier(BI): Kontakta BI.

Detta sköts av BYN lokalt. Utbildningen är ett samar
bete mellan BYN och Hermods.
Exempel: Trä. Krav. AG skall köpa en företagsutbildning
på distans (distansutbildning) för kollektivavtalsburet
företag.
Färdigutbildning 5 800 timmar. En validering sker i
samband med beställningen. Lärlingen kan ex starta på
0, 1000, 2000 timmar och så vidare.
AG och AT skall komma överens om timmarna.
Kostnad: 13 600 plus moms bekostas av AG.
Sökväg: www.byn.se/dokument-a-oe. Där finns även
mer info om övriga yrkesutbildningar.
Fyll gärna i på nätet för tydlighetens skull. Skriv ut.
Skriv under och skicka in det till BYN. Adressen till ditt
BYN-kontor hittar du på www.byn.se.
I rullistan hittar du ditt kontor och vilken adress som
ni skall skicka det till.

§3 c

”Arbetstagare utan tidigare yrkesutbildning i
branschen skall i samband med tillsvidareanställning
ingående informeras om tillämplig yrkesutbildning. Om
arbetstagare meddelar arbetsgivare intresse av att
genomgå sådan utbildning, skall arbetsgivaren tillsam
mans med arbetstagaren upprätta en utbildningsplan
och klarlägga förutsättningarna för utbildningens
genomförande. Utbildningen skall härvid bedrivas enligt
gällande avtal.
När arbetsgivare och arbetstagare är ense om ut
bildningsplan och förutsättningar för utbildningens
genomförande, skall arbetsgivaren underrätta Byn för
erhållande av utbildningsbok”.

BYN
Telefonnummer: 08–564 881 60.

Mail: info@byn.se
Hemsida: www.byn.se

Har du erfarenhet? – Här är
andra vägar till yrkesbevis
Kompetensprov (teoriprov)
Detta sköts av BYNs kansli (Stockholm).
Telefonnummer: 08–564 881 60.
Mail: info@byn.se
Hemsida: www.byn.se
Exempel: Trä. Krav. Intyg på 10 000 timmar på ett av
talsburet företag. Då kan arbetstagaren ansöka om ett
teoretiskt prov.
Kostnad: 1 600kronor bekostas av arbetstagaren.
Fram till provtillfället och ett godkänt prov så är man
”övrig arbetare”, INTE lärling.
Sökväg: www.byn.se/ Kompetensprov. Där finns all info.
Byn har inga egna lokaler att låna ut till provtagaren.
Man kan sitta på företaget och utse en provansvarig
där. Är man medlem i byggnads så kan byggnads vara
behjälpliga med lokaler och dator.

Validering av skola
Bräcke i Göteborg är en skola med erfarenhet av skol
förlagd validering.
Kostnad: Kontakta skolan, bekostas av Göteborgs stad
(om du bor i kommunen) eller Arbetsförmedlingen.
Mer info: Kontakta skolan. Mikael Karlsson 031-367 27 27
mikael.karlsson@educ.goteborg.se

Validering av
utländskt utbildning
All validering sköts av BYNs kansli (Stockholm).
Dokumenterad utbildning skall översättas av auktori
serad tolk till Svenska eller Engelska.
Man kan inte få ett yrkesbevis utan man får ett erkän
nandebevis. Erkännandebevis motsvarar yrkesbevis i
Sverige.
Sökväg: www.byn.se/ Validering
Kostnad: 2500 kr (ink moms) Betalas i förskott oavsett
resultat.

Ett utökat samarbete
finns i Norden
Nedan finns tre punkter som motsvarar Svenska krav:
1. Kranförare med certifikat utfärdat av Arbejdstillsynet
(Danmark).
2. Snickare (träarbetare) eller murare med Sveinsbref
(Island).
3. Fagebrev (gäller ej ställningsbyggnad). En partsöver
enskommelse mellan Norge och Sverige från dec 2008.
(Norge).

Uppsägningstid – det här gäller för lärlingar
En lärling har en månads varseltid + en månads uppsägningstid.
Det betyder att en lärling har två
månader kvar att jobba från det
att arbetsgivaren har informerat
Lärlingen och Byn. ”Meddelandet
till Byn skall vara skriftligt”.

BYN
Telefonnummer: 08–564 881 60.

Grunden för att vara lärling är att
man har någon form av utbildning
med, annars är man att betrakta
som ”övrig arbetare”
Det finns olika vägar att gå och
man får ofta titta närmare på
de olika förutsättningarna som

Mail: info@byn.se
Hemsida: www.byn.se

finns. Lärlingarna skall fylla i sina
timmar och arbetsgivaren skall
godkänna timmarna.
Den vanligaste vägen är via
bygg- och anläggningsprogrammet
på gymnasiet.

