Anmälan
Uppdragsutbildning Yh Byggproduktionsledare
Mer information om kurserna på baksidan
Kurser

Pris

Kurslängd Datum

Välj

Ekonomi inom byggverksamhet

12 768 kr

6 veckor

□

v4-v9

Namn på deltagare: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Projektledning/Ledarskap

15 960 kr

7 veckor

v 10 - v16

□

Namn på deltagare: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Entreprenadjuridik
Namn på deltagare:

7 296 kr

3 veckor

v 17 – v 19

__________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pris är exklusive moms och per deltagare.
Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Företag: ______________________________________________________________
Kontaktperson: ________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________
E-post: _______________________________________________________________
Faktureringsadress: ____________________________________________________
Organisationsnummer: __________________________________________________
Beställare: ____________________________________________________________

□

Beskrivning av innehåll av uppdragsutbildningar kopplat till YH Byggproduktionsledare.
All planering är preliminär, schemaändringar kan förekomma, dock är tidsramen fast.
Ekonomi inom byggverksamhet
Denna kurs syftar till ge de studerande kunskap om grundläggande ekonomi.
De ska få kunskap om olika vanligt förekommande ekonomiska beräkningar som t ex byggkalkyler. Den ska även
belysa hur man praktiskt läser och följer upp en budget. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna tolka
anbud, lämna offert samt planera inköp. De ska få kunskap kring konteringsmodeller och kapitalbindning samt
praktiskt kunna upprätta en budget. Under kursen kommer Excel samt CAD-program användas.
Kursen bedrivs på heltid. Föreläsningar är ca 16 timmar/vecka, utöver detta tillkommer tid för självstudier samt
skriftlig tentamen.

Projektledning/Ledarskap
Kursens syfte är att ge de studerande tillämpade kunskaper i projektledning och projektstyrning samt
dokumentation såsom t ex kontraktsadministration. De studerande ska även få kunskap i organisation och
ledarskap samt övningar i att praktiskt tillämpa detta. I kursen ingår också metoder i konflikthantering och
kommunikation, både genom teori och praktiska övningar.
Kursen bedrivs på heltid med föreläsningar ca 16 timmar/vecka, utöver detta tillkommer tid för självstudier samt
skriftlig tentamen. Kursen kan komma att innehålla obligatoriska praktiska övningar.

Entreprenadjuridik
Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om vanligt förekommande juridiska frågeställningar i relationen
mellan aktörer i byggprocessen. Kursen ska ge kunskap om olika avtalsformer som t ex kollektivavtalsrätt. Den ska
också ge studier i bygg- och anläggningsavtalet, upphandling, offertlämnande samt ge praktiska exempel på
lösningar vid rättstvister.
Kursen bedrivs på heltid med föreläsningar ca 16 timmar/vecka, utöver detta tillkommer tid för självstudier samt
skriftlig tentamen. Kursen kan komma att innehålla obligatoriska praktiska övningar.

För samtliga kurser gäller att läraren finns på plats på någon av kursorterna. Kursdeltagare från övriga orter har
möjlighet att följa föreläsningarna via distansteknik, antingen från egen dator eller vid sitt lärcentrum. De praktiska
övningarna genomförs i Gällivare samt en av orterna vid kusten. Tentamen skrivs vid det egna lärcentrat.
OBS! Uppgifter om lärare kompletteras allt eftersom avtal är upprättade.

Vid förfrågningar, kontakta:
Petra Stålnacke,
Utbildningsledare YH Byggproduktionsledare
0970-81 88 44
070-254 07 73
petra.stalnacke@gallivare.se

Anmälan skickas/e-postas till:
Petra Stålnacke
Lapplands Lärcentra
982 81 Gällivare
petra.stalnacke@gallivare.se

