
   

Ansökan Godkänd utbildningsgivare  
 
Detta är en lathund till dig som ska ansöka om att bli godkänd utbildningsgivare, 
den hjälper dig att förbereda dina svar innan du fyller i den digitala ansökan. 
Frågorna nedan är vad du behöver besvara för att kunna skicka in ansökan.  

 

Namn (företag/skola) 
Organisationsnummer 
Privat utbildningsanordnare eller komvux 
Vem avropar era utbildningar (t.ex. Arbetsförmedling eller kommun) 
Beskrivning av verksamheten (fritext där ni kortfattat presenterar er utbildning) 
Namn och mailadresser till den/de som ska signera huvudavtal och 
personuppgiftsbiträdesavtal 
Kontaktperson på utbildningsorten inklusive kontaktuppgifter till denna 
Fakturerings-, post- och besöksadress 

 
Inriktning ni kommer att utbilda mot (bygg eller maskin) 
Vilka yrken/maskinslag 
Hur många lärare ni kommer att använda i utbildningen 
Lärarnas namn, personnummer, mailadress och telefonnummer samt vilket yrke de 
ska utbilda mot och hur ni styrkt deras behörighet (med yrkesbevis eller cv) 

 
Utbildningen sker enligt t.ex. Skolverkets kursplaner eller BYNs yrkeskvalifikationer 
(anges för varje yrkesutgång/maskinslag) 
Vilka kurser som ingår i utbildningen (per yrkesutgång) 
Tillgodoräknande av tid till utbildningsbok (t.ex. antal poäng alla kurser ger 
sammanlagt eller längd på utbildning i antal timmar) 
Vilka behörighetskurser erbjuder ni era elever 

 
Uppgifter om APL (t.ex. samarbete med företag och krav på dessa) 
Hur informeras era elever och utbildningens längd och tid till utbildningsbok 
Vilken/vilka målgrupper vänder ni er till och har ni krav på förkunskaper 
Utbildningsomgångar, starttider och antal platser 



   
 

 

 
Samverkan med branschen (t.ex. med företag och BYN regionalt) 
Hur säkerställer ni att utbildningen fyller branschens kompetensbehov 

 
Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning 
Vem ansvarar för utbildningen 
Undervisande och handledande personal (utöver yrkeslärare) 
Elevens möjlighet till att påverka sin utbildning 
 

Examination (säkerställande av kunskaper) 
Resurser i form av maskiner och verktyg 
Hur kvalitetssäkrar ni utbildningen (t.ex. när eleven är ute på APL) 

 
Tillgång till ändamålsenliga lokaler (körgård för maskin) 
Vilka maskintyper används i utbildningen (avser maskinutbildning) 
Erbjuder ni maskinstyrning (avser maskinutbildning) 
Hur bedriver ni ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) 
Arbetar ni för att förhindra diskriminerande och kränkande behandling – hur 
Kontrollerar ni utdrag från polisens belastningsregister vid anställning av 
yrkeslärare 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


