ANSÖKAN
Datum

UTBILDNINGSANORDNARENS ANSÖKAN OM ATT BLI ANORDNARE AV YRKESUTBILDNING OCH UTBILDNINGSCENTRUM SOM ORDNAR
UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESKOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE
Utbildningsanordnarens namn
Adress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Utbildningsanordnaren ansöker om tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
i den grundläggande yrkesutbildningen från __.__.20__
Planer för antal studerande som inleder följande utbildningar årligen
och en plan för orter där grundläggande utbildningen ordnas
Plan
för
antalet
nya studerande
årligen

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
Grundexamen i logistik, kompetensområdet för transportservice,
utbildning för chaufför

utbildning för busschaufför

utbildning för kombinationsfordonsförare

Grundexamen i logistik, kompetensområdet för flygplatsservice,
utbildning för flygplatsarbetare

Grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för schaktningsmaskintransport
utbildning för schaktningsmaskinförare

1

Plan för orter där den
grundläggande utbildningen ordnas

Plan för antal
studerande
som inleder
utbildningen
årligen

NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET
Grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för skogsmaskinstransport
skogsmaskinsförare

Plan för orter där den
grundläggande utbildningen ordnas

Utbildningsanordnaren ansöker om tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
som yrkesinriktad tilläggsutbildning från __.__.20__
Uppskattning av det årliga antalet studerandeårsverken inom följande utbildningar och plan för orter där fortbildningen ska ordnas
Uppskattning
av antal
studerandeårsverken
per år
TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
Yrkesexamen för flygfältsservice

Yrkesexamen för busschaufför

Yrkesexamen för markanläggningsbranschen

Yrkesexamen i biltransport av trävaror

Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare

Yrkesexamen för miljövård

NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET
Yrkesexamen för skogsmaskinsförare
KULTUR

2

Plan för orter där
tilläggsutbildningen ordnas

Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänster, kompetensområdet för biblioteksbusstjänster
Beskrivning av ordnandet av yrkesinriktad tilläggsutbildning
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Bilaga 2
till ansökan
UTREDNING ÖVER BEHÖRIGHET OCH ARBETSERFARENHET HOS DEN/DE FÖRESTÅNDARE SOM ANSVARAR FÖR UNDERVISNINGEN

Utbildningsanordnarens namn

I 15 § i statsrådsförordningen 640/2007 föreskrivs om behörigheten hos lärarna och
föreståndaren som ansvarar för undervisningen
I fråga om föreståndaren/föreståndarna med ansvar för undervisningen anges följande uppgifter som påvisar behörighet och arbetserfarenhet
Anteckna antalet föreståndare med ansvar för undervisningen som har behörighet och/eller arbetserfarenhet enligt punkt 1 och 2 samt enligt punkt 3 a) eller 3 b)
1
Trafiklärartillstånd *)

2

samt giltig
yrkeskompetens för
lastbilsförare
eller
yrkesexamen för
lastbilsförare

*) av polisen beviljat trafiklärartilltstånd

3
a)
minst 1 års
samt erfarenhet
som heltidsanställd
förare av fordon i någon
av följande
klasser
Klass C
eller
Klass CE
eller
Klass D

Därtill:
Till denna blankett ska utbildningsanordnaren bifoga en skriftlig utredning över de förkryssade punkterna.
Med utredning avses inte kopior av studie- och arbetsintyg.
Till denna blankett bifogas därtill en utredning över att utbildningsanordnaren har ett uppdrag som föreståndare
som ansvarar för undervisningen (förordning 640/2007, 17 § 1 mom. 3 punkten).
Utredningen över uppdraget som föreståndare kan vara en kopia av utbildningsanordnarens beslut om uppdraget.
Utbildningsanordnaren ska förvara studie- och arbetsintyg som gäller behörighet och arbetserfarenhet hos den/de
föreståndare som ansvarar för undervisningen för behövlig övervakning och kontroll.

4

b)
någon av följande
elle examina
yrkesexamen för
busschaufför
eller
yrkesexamen för
kombinationsfordonsförare
eller
yrkesexamen i
biltransport av trävaror
eller
grundexamen i logistik
inom utbildningsprogrammet för transportservice

Bilaga 3
till ansökan
UTREDNING ÖVER BEHÖRIGHETEN OCH ARBETSERFARENHETEN HOS LÄRARE I UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESKOMPETENS

Utbildningsanordnarens namn

I 15 § i statsrådsförordningen 640/2007 föreskrivs om behörigheten hos lärarna och
föreståndaren som ansvarar för undervisningen
I fråga om lärare i utbildning för grundläggande yrkeskompetens anges följande uppgifter om behörighet och arbetserfarenhet
Anteckna antalet lärare som har behörighet enligt punkt 1 och 2 samt behörighet och/eller arbetserfarenhet enligt antingen punkt 3 a) eller 3 b) eller 4

1
Trafiklärartillstånd *)

2

samt giltig
yrkeskompetens för
lastbilsförare
eller
yrkesexamen för
busschaufför

*) av polisen beviljat trafiklärartilltstånd

3
a)
minst 1 års
samt erfarenhet
som heltidsanställd
förare av fordon i någon
av följande
klasser
Klass C
eller
CE-klass
eller
D-klass

Därtill:

4
b)
någon av följande
annan pedagogisk
elle examina
elle behörighet som lämpar
yrkesexamen för
sig för utbildningen
busschaufför
utbildning för
eller
arbetsplatshandledare
yrkesexamen för
någon annan, vad? *)
kombinationsfordonsförare
eller
yrkesexamen i
biltransport av trävaror
eller
grundexamen i logistik
OBS! Alternativet under punkt 4
inom utbildningsprogramgäller endast
met för transportservice
lärare som också ger
fortbildning

Till denna blankett ska utbildningsanordnaren bifoga en skriftlig utredning över de förkryssade punkterna.
Med utredning avses inte kopior av studie- eller arbetsintyg.

*) detaljerad utredning bifogas

Utbildningsanordnaren ska förvara studie- och arbetsintyg som gäller lärarnas behörighet och arbetserfarenhet
för behövlig övervakning och kontroll.
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Bilaga 5
till ansökan
UTREDNING ÖVER DEN FORDONSUPPSÄTTNING SOM ANVÄNDS I UNDERVISNINGEN OCH ÖVRIGT UNDERVISNINGSMATERIAL
OCH DERAS LÄMPLIGHET FÖR YRKESKOMPETENSUTBILDNING (SRF 640/2007, 17 § 1 mom.)
Utbildningsanordnarens namn

Anteckna fordon som är utrustade för körundervisning, deras antal och typ (nuläget)
bussar

lastbilar

släpvagn

övriga

Antal

Andra undervisningsredskap
Utredning över undervisnings och -åskådningsmaterial (förordning 640/2007, 16 § 1 mom)

Material som hänför sig till
träning och lokaler
(bl.a. fästanordningar,
träningsområden):

Övrigt:

Utredning över simulator (förordning 640/2007, 16 § 2.mom)

6

vilka?

Bilaga 6 till ansökan
OBS! Denna bilaga fylls i endast om man söker tillstånd om att bli utbildningscentrum som enbart ger fortbildning för yrkeskompetens
BILAGA TILL UTBILDNINGSANORDNARENS ANSÖKAN ATT BLI UTBILDNINGSCENTRUM SOM GER FORTBILDNING FÖR YRKESKOMPETENS
FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE
Utbildningsanordnarens namn:
Adress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Utredning över undervisningsresurser (lokaler och fordon):
Lokaler:

Fordon:

Utredning över kompetensen (personalen):

