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Erbjudande!
Lärareutbildning, lärarefortbildning: Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1
F.o.m hösten 2018 ställer Trafikverket krav på kompetens (i vissa fall utbildningskrav samt certifieringskrav) på
kommande kontrakt. Dessa kompetenskrav är i 3 steg med underliggande punkter (tot 7) Enl. TDOK 2018:0371

2 dagars Lärare utbildning/fortbildning på Arlandastad, 7-8 maj eller 10-11 sep.
Tider: dag 1 kl. 9-18, dag 2 kl. 8-16, även hemuppgifter att göra som sänds ut ca. 1 månad i förväg.
Köper Ni till bildspel, övningsuppgifter, filmen, kursdokumentation och ev. APV-spel, kommer Ni ha ett
färdigt koncept att dra i gång med egna APV-steg 1.1--2.1 utbildningar

Efter 20 år som APV lärare, har jag tagit fram en pedagogisk modell att arbeta efter för att förenkla det komplexa
system med regler som gäller när man arbetar efter väg, denna modell använder vi själva nu inom MUEK.
Vi har lagt ned mycket tid på framtagande av denna modell och pedagogisk hjälpmedel, där syftet varit att få god
bestående kunskap efter vägen. Vi har nu beslutat oss hjälpa andra utbildare och arbetsgivare som vill hålla i
APV utbildning. / MUEK Mathias
Målgrupp: * Befintliga APV lärare som vill fortbildas i de nya stegen, och få tillgång till en ny pedagogik att följa

* Arbetsgivare för vägarbetare och fordonsförare som vill få en modell för APV utbildning att starta med
* Gymnasielärare, Lärare i andra ämnen som vill få en modell för APV utbildning att starta med
* Befintliga APV lärare som redan har en pedagogisk modell att följa, men som vill fortbildas mera om
pedagogik och inlärning är självklart också välkomna
Innehåll:

* Genomgång av de nya stegen
* Genomgång av alla avsnitt som ingår MUEKs steg 1.1--2.1 med efterföljande fördjupning
* Pedagogik, didaktik, metodik
* Inlämning av hemuppgifter** (som sänds ut ca 1 månad i förväg, el i samband med bekräftelse) samt
genomgång av dessa.

** Vi skickar ut hemuppgifter med läsanvisningar i förväg, vilket innebär att Ni som inte har förkunskaper om de
grundläggande reglerna som gäller för upp t.o.m steg 2.1, kommer att måste "plugga" en del inför utbildningen
Pris per
deltagare

8 590 kr 2 dagars utbildning inkl. lunch och 2 fika varje dag, Intyg, kursmaterial och hemuppgifter
(Medtag egen bärbar dator till utbildningen) Fri parkering. Fri transfer från Arlanda

Tillägg

1 390 kr för enkelrum 1 natt på hotellet och 2-rätters middag mellan dag 1-2
950 kr för extranatt dagen innan
2 000 kr Specialpris för Er som går denna utbildning: Bildspel med tillhörande arbetsuppgifter
(75 frågor) samt en enkel utbildningsfilm APV steg 1.1 med tillhörande kontrollfrågor
som Ni kan använda vid egen utbildning/distansutbildning, Ni som går denna
utbildning betalar endast 2.000kr (Ordinarie pris Pris 7.000kr)

Dessutom finns möjlighet att köpa Egen utformad Kursdokumentation att använda vid
vid utbildning samt APV-spel, se separat faktablad
Samtliga priser är exklusive gällande mervärdesskatt
Anmälan:

Skriftligen på bifogad anmälningsblankett senast 5 veckor innan utbildning
Men begränsat antal platser och vi tillämpar principen, först till kvarn……..

Betalning:

Faktureras ca 20 dagar innan kurs, 30 dagar kredit

Avbokningar:

Anmälan är bindande, man får kostnadsfritt byta deltagare, avbokningar
10 dagar i förväg debiteras med 1/2 avgift, 2 dagar i förväg med hel avgift
MUEK reserverar sig att 30 dagar i förväg vid mindre än 10 anmälda deltagare att få
flytta fram kursdatum eller ställa in utbildningen

Information:

www.muek.com

info@muek.com

Tel. 070-535 11 77 Mathias

MUEK

☐ ANMÄLAN MUEKS LÄRARUTBILDNING; FORTBILDNING ARLANDA 7-8 MAJ
SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 2019-04-14
☐ ANMÄLAN MUEKS LÄRARUTBILDNING; FORTBILDNING ARLANDA 10–11 SEPTEMBER
SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 2019-08-05
Deltagarens namn: ___________________________________________________________
Adress dit hemuppgift sänds med brev: __________________________________________
___________________________________________________________________________
Fakturaadress med ev. referens nr: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kontaktperson (namn, email, tel.) för beställning: __________________________________
___________________________________________________________________________
KRYSSA FÖR TILLVAL
☐ 2 dagars utbildning, lunch/fika, kursmaterial och hemuppgift
☐ Övernattning med 2 rätters middag mellan dag 1 och dag 2
☐ Extra övernattning, anländer dagen före utbildningen
KRYSSA FÖR EXTRA TILLVAL
☐ Paket med bildspel, övningsuppgifter, tillgång till APV steg 1.1 film med tillhörande
kontrollfrågor (allt på USB-stick). Detta tillägg går att beställa under utbildningen.
☐ MUEK:s APV utbildningsspel med 4 spelplaner inkl. allt.
Detta tillägg går att bestämma sig för under utbildningen, med risk för slutförsäljning kan
spelet skickas senare och då tillkommer exp. avgift, frakt och emballage.
Dessutom går det efter utbildningen att beställa MUEK:s kursfoldrar på 52 sidor i färg att
använda vid egna utbildningar, pris 79kr exkl. moms per st.
(Vid egen design tillkommer grafikertid 700kr/timme.)
Priser och övriga villkor enligt faktabladet om utbildningen/fortbildningen MUEKDOK
2019:4
Fyll i blanketten och spara ner den med nytt namn. Skicka sedan anmälan som bifogad, via
mail till info@muek.com, skriv Lärarutbildning i ämnesraden. Går även att maila alla
uppgifter enl. ovan i ett vanligt mail eller skicka brev till: MUEK AB, Timmervägen 73, 921
33 LYCKSELE.

