MUEKDOK.

Nyhet, På begäran!
Lärarutbildning, lärarfortbildning: nya YKB delkurser 2021
För godstransporter och för persontransporter
23 maj 2020 trädde nya YKB författningar i kraft. Det innebär bl.a att utbildningsanordnare skall skriva en ny
plan för genomförande av YKB fortbildning som skall vara inne hos TS (Transportstyrelsen) senast 31 dec. 2020
Enligt förordningen skall nu YKB fortbildning vara anpassad mot förarens behov.
Enligt branschens överenskommelse ska det nya ämnesområdet 1.3a Riskmedventenhet ligga i delkurs 5.

2 dagars Lärare utbildning/fortbildning på Arlandastad (Kan bli på distans via ZOOM*)
Tider: dag 1 kl. 9-18, dag 2 kl. 8-16, kursdatum se sida 2
* OBS vi reserverar oss att en månad före kursdatum kunna ändra till distansutbildning istället, detta p.g.a
"Corona situationen" för tidpunkten och/eller p.g.a för få anmälda deltagare. Då minskas även pris, och
tiderna blir kan bli ändrade till prel. 8-17 samt 8-15 ( Tider kan variera beronde på vilken delkurs det är )
Vi kör alltså i 1a hand live på Arlandastad, men kan bli ändrat 1 månad före till Distans via Zoom
Köper Ni till bildspel, övningsuppgifter, körschema, kursfolders mm, kommer Ni ha ett
färdigt koncept att dra i gång med egna förnyade YKB delkurser
Målgrupp: * Lärare godkända av Transportstyrelsen att undervisa i YKB fortbildning, samt övriga intresserade.
Innehåll:

Dag 1:

Dag 2:

* Genomförs en demonstation av hur en ny delkurs förarfortbildning kan genomföras
enligt branschöverrenskommelsen och MUEKs variant med ev. tillägg till BÖn
BÖ = Branschöverrenskommelsen
* Fördjupningar
* Oilka anpassningar mot förare
* Anpassning mot Persontransporter
* Pedagogik, metodik
* Genomgång av hur man genomför YKB delkursen på distans (Medtag bärbar dator)

Pris per
deltagare

8 590 kr 2 dagars utbildning inkl. lunch och 2 fika varje dag, Intyg och kursmaterial
(Medtag egen bärbar dator till utbildningen) Fri parkering. Fri transfer från Arlanda
6 890 kr Om utbildningen blir på distans, och då är det exklusive lokal, lunch och fika. *

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,
körscheman, filmer mm som Ni kan använda vid egen utbildning, Ni som går denna
utbildning betalar endast 2.000kr (Ordinarie pris Pris 6.000kr) ** se mer sid 2
Samtliga priser är exklusive gällande mervärdesskatt

Anmälan:

Skriftligen på bifogad anmälningsblankett senast 4 veckor innan utbildning
Men begränsat antal platser och vi tillämpar principen, först till kvarn……..
Vid fler än ca. 16 deltagare, kan det bli att anmälda flyttas över till reservdatum, se sid 2

Betalning:

Faktureras ca 30 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 8 anmälda deltagare att få
flytta fram kursdatum eller ställa in utbildningen
MUEK reserverar sig att 30 dagar i förväg få andra till distansutbildning istället

Information:

www.muek.com

info@muek.com

Tel. 070-535 11 77 Mathias

MUEK

MUEK

Beställning lärarfortbildning, material mm
Använd en blankett per person, spara under nytt namn per deltagare ex. Delt. 1 från XXX
och bifoga i ett mail till rubricera anmälan YKB kurs: info@muek.com
Lärarfortbildning på Arlandastad ( alt via distans )
Kryssa

Delkurs 5 26-27 jan,
Lärarmaterial Delkurs 5 **

6.890 kr redan beslutat att det blir på distans
2.000kr om Ni har 1 person på utbildningen

Delkurs 1 Datum kommer
Lärarmaterial Delkurs 1 **

per delkurs 8.590kr (6.890kr om det blir distans)
2.000kr om Ni har 1 person på utbildningen

Delkurs 2 Datum kommer
Lärarmaterial Delkurs 2 **

per delkurs 8.590kr (6.890kr om det blir distans)
2.000kr om Ni har 1 person på utbildningen

Delkurs 3 Datum kommer
Lärarmaterial Delkurs 3 **

per delkurs 8.590kr (6.890kr om det blir distans)
2.000kr om Ni har 1 person på utbildningen

Delkurs 4 Datum kommer
Lärarmaterial Delkurs 4 **

per delkurs 8.590kr (6.890kr om det blir distans)
2.000kr om Ni har 1 person på utbildningen

Reservation: Datum kan komma att ändras under 2021. Vid fler än 16 deltagare anmälda på
en kurs kommer vi att flytta fram till reservdatum d.v.s de två efterföljande datumen ex.
exempel Delkurs 5 om kursen blir full 26-27 Jan flyttas Ni över till 28-29 jan istället, först till
kvarn gäller för ordinarie datum.
Lärarmaterialet kommer att vara helt eller delvis klart till varje delkurs, men kommer att uppdateras
fortlöpande under 2021, vid köp av lärarmaterial i samband med utbildning eller separat, kommer Ni få
tillgång till En inloggning i en molntjänst per delkurs, Ni kan ta del av under hela 2021, b.la kommer inte alla
alla filmer hinnas färdigställas fram till varje utbildning. Lärarmaterial kommer att bestå av:
Bildspel, Körschema/n, filmer, övningar för distans mm Mer info. på www.muek.com -NYA YKB
Köpa lärarmaterial separat (ingen deltagare på utbildning)
Pris: 6.000kr per delkurs
maila info@muek.com för beställning
Kursfolders för resp. delkurs kommer att finnas för både
Finns inte färdigt ännu, presenteras på
Gods och Person -transporter, blir fortlöpande klar
hemsidan fortlöpande
under 2021, se priser och info. På www.muek.com
Fyll i

För och efternamn på kurs deltagare
Personnummer
Hemadress - dit vi skickar kursmaterial vid ev. distansutbildning.
Email och tele.
Tillägg ( tas bort vid ev. distansutbildning)
Enkelrum 1 natt på hotellet och 2-rätters middag mellan dag 1-2
Extranatt enkelrum, anläder dagen innan

Kryssa

1.390kr
950 kr

Företagsuppgifter, namn (underskrift) blir avtal där Ni försäkrar att vid köp av Lärarmaterial att inte använda
annat än internt i Er egen utbildningsorganisation, d.v.s inte ge bort, sälja vidare till annan utanför Er
verksamhet. Om så sker har MUEK rätt till ersättning med 40.000kr
Fyll i

Företag
Leveransadrss
Fakturaadress

ev. märkning
Kontaktperson = Underskrift
Email och tele
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.

