Yrkesförare förtjänar en bra YKB fortbildning. Vi vill förändra och förnya YKBfortbildningen i Sverige!
2017 kom en förändring som då innebar att mål blev obligatoriska och valbara, d.v.s. att man
kunde förändra, förnya och fördjupa YKB fortbildningen. 2018 hade endast ca. 5 % av alla
utbildningsanordnare tagit möjligheten till förändringar. Då fick vi en idé om att erbjuda
hjälp via utbildning till utbildningsanordnare mm, som vi nu 2020 genomför.
23 maj 2020 kom nya författningar för YKB, bland annat ska alla utbildningsanordnare
sända in en ny plan för genomförande av YKB fortbildning. Fortbildningen ska vara
anpassad mot förarens behov med mera.

Utbildning: Plan för genomförande av YKB-fortbildning*
Vi har genomfört tre utbildningar i november, där vi fått följande feedback:
” Tackar för en bra webbutbildning med ovärderlig information. Bra med små grupper så alla kan
komma till tals. Och från mig till er, ett kanonbra initiativ.”
Pelle Eckerström, Per Eckerström AB
” Materialet var väl utarbetat och mycket tydligt skrivit. Genomförandet av utbildningen var

pedagogiskt upplagd på så sätt att blev det lätt att tillgodogöra sig kunskapen ”
Arne Lundberg, Luleå Lokaltrafik

Denna utbildning vänder sig till YKB-fortbildningsorganisationer som ska förnya sina
utbildningsplaner enligt ändringarna i YKB-författningarna som trädde i kraft den 25:e maj
2020. Vi skriver avtal med alla som går utbildningen. Mer information om detta på
webbinariet.

Innehåll:
-

Mål- och ämnesbeskrivningar.
Hur man gör anpassningar i planen mot olika transporter.

Ingår:
-

Planeringsmall för genomförande (som efter egna ändringar går att använda för inlämning till
Transportstyrelsen).
Bilaga till planeringsmall för genomförande av YKB-fortbildning på distans.
Mål- och ämnesbank.
Support 2020–2021 på delar Ni använder från MUEK.
Intygsmallar för YKB-fortbildning.

Utbildningen genomförs på distans via ZOOM mellan kl. 10.00-15.00 med efterföljande
hemuppgifter.

Vi har för närvarande inga datum inbokade för denna utbildning just nu.
Hör gärna av er vid funderingar kring utbildningen.

Vi erbjuder även lärarfortbildning, körscheman samt nytt material i form av foldrar,
bildspel, filmer med mera som är anpassat mot olika godstransporter och även för
persontransporter, utifrån Er nya plan för genomförande av YKB-fortbildning enligt de nya
författningarna. OBS att det inte är någon koppling till att man måste gå lärarfortbildning,
eller köpa material från oss om man går vår utbildning: Plan för genomförande av YKB
fortbildning
Lärarfortbildningen startade i januari på distans och ska sedan rulla på till våren 2021 allt eftersom vi
blir klara med upplägg, material osv. En månad före kursdatum, förbehåller vi oss rätten att ”växla”
om utbildningen till distans utifrån då rådande ”Coronasituation” d.v.s. utbildningen blir av i första
hand ”live” på Arlandastad, och i andra hand på distans via ZOOM.
Vi presenterar fortlöpande information på www.muek.com under ”Nya YKB:n” där Ni kan läsa mer
om ovanstående utbildningar.

Övrigt: Vi fortsätter med vår lärarutbildning/fortbildning för APV (Arbete på väg) steg 1.1 – 2.1.
Se Muek:s hemsida för närmare information www.muek.com
På begäran finns nu även påbyggnad: Lärare APV steg 2.2 för Er som gått vår förstastegsutbildning
under 2019–2020. Se mer information på www.muek.com

Välkomna!
*Den som ska vara inskickad senast 2020-12-31 som bilaga till ändring i utbildningsverksamheten.

