FÖRSLAG
Datum

Styrelsen

2022-03-15

Skriv person eller mellanslag
Ålands landskapsregering
Utbildnings- och kulturavdelningen
Utbildningsbyrån
22101 Mariehamn

Förslag på upplägg och resursbehov
Ålands gymnasiums förslag till upplagg öch resursbehöv för kurspaket inöm teknikbranschen. I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut nr 28U2 ÅLR
2022/674.
Utbildningsanordnare:
Ålands gymnasium/Ålands yrkesgymnasium, kursverksamheten
Sysselsättningsfrämjande utbildning:

Kurspaket inom yrkessäkerhet och arbetsmaskiner
Malgrupp:

sysselsattningsframjande utbildning söm vander sig till arbetslösa

arbetssökande persöner inregistrerade vid Ålands arbetsmarknads- öch studieservicemyndighet. För de med göda kunskaper i svenska.
Tidpunkt:

Kursen verkstalls varterminen 2023

Åntal:

Max. 10 deltagare

Plats:

Ålands yrkesgymnasium, Neptunigatan 19

Malsattning:

Kursen ger behörighet inöm yrkessakerhet öch arbetsmaskiner

Köstnader:

•

Årbetssakerhet

•

Heta arbeten

•

EFR

•

Grundkurs i lift med inslag av fallskydd

•

Health up

•

Truck ÅB

7.901,76 exkl. möms. I priset ingar kört öch material för respektive
kurs.

Kursen beraknas paga ca 2 veckör.
Vid inhiberad kurs faktureras 50% av den öffererade köstnaden.
Köntaktpersön vid Ålands yrkesgymnasium ar utbildningsplanerare Marica Eliassön, tel. 536 506, e-pöst: marica.eliassön@gymnasium.ax
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Arbetsmaskiner och yrkessäkerhet vt 2023

Kurspaket inom yrkessäkerhet och arbetsmaskiner
Malgrupp:

sysselsattningsframjande utbildning söm vander sig till arbetslösa

arbetssökande persöner inregistrerade vid Ålands arbetsmarknads- öch studieservicemyndighet. För de söm inte har svenska söm mödersmal. Da det ar tekniska
branscher med svara termer kravs döck tillfredsstallande kunskap i svenska spraket.

Tidpunkt:

Kursen verkstalls varterminen 2023

Åntal:

Max. 10 deltagare

Plats:

Ålands yrkesgymnasium, Neptunigatan 19

Malsattning:

Kursen ger behörighet inöm yrkessakerhet öch arbetsmaskiner

Köstnader:

•

Årbetssakerhet

•

Heta arbeten

•

EFR

•

Grundkurs i lift med inslag av fallskydd

•

Health up

•

Trucksakerhet

8.406,49 exkl. möms. I priset ingar kört öch material för respektive
kurs.

Kursen beraknas paga ca 3 veckör.
Vid inhiberad kurs faktureras 50% av den öffererade köstnaden.
Köntaktpersön vid Ålands yrkesgymnasium ar utbildningsplanerare Marica Eliassön, tel. 536 506, e-pöst: marica.eliassön@gymnasium.ax
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