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Nätbaserad utbildning i tiden 



ALLMÄNT OM KURSEN 

   Inom byggbranschen förkommer de allra flesta yrkesrelaterade skador och 
olycksfall. Inte bara i Sverige utan inom hela EU. På ett initiativ från EU har 
man därför utfärdat riktlinjer för hur denna frekvens skall minskas och 
minimeras.  

    I denna kurs skall kursdeltagaren uppnå ”kunna” nivån på kunskaperna som 
skall inhämtas för att bli godkänd som BAS u & p för småhusentreprenader. Det 
betyder att man skall kunna så mycket att man verkligen kan påverka 
arbetsmiljön på den byggarbetsplats man är ansvarig som BAS u. Man skall 
kunna upprätta arbetsmiljöplan och kunna vad som krävs för att man inte skall 
råka ut för sanktionsavgifter vare sig efter en inspektion eller efter tillbud eller 
olycka. 

   Kursen är begränsad till småhusentreprenader på ROT marknaden och gäller 
personligt ansvar som BAS u & p. Kursen ger ramarna och översikten och 
fördjupning på arbetsmiljöplanen och riktlinjer för säkerheten inom olika 
byggmoment, som tex takarbeten. Den ger också en klar bild var man kan hitta 
ytterligare information och vad man kan läsa till ytterligare kunskaper. 

   Kursen avslutas med en kunskapstest som skall säkerställa att man hunnit 
inhämta tillräcklig kunskap. Enbart vid godkänd test utfärdas kursintyg. 

   Kursen är genomgång av de väsentliga delarna i Arbetsmiljölagen (AML) 
och Allmänna föreskrifter (Afs 1999:3), samt Allmänna Råd om 
Tillämpning. 

   Kursen ges i lektionsform med lärarledd undervisning på distans. Tillfälle till 
frågor och svar ges under undervisningen. Till kursen finns en arbetsbok som 
var också en kan spara hem eller skriva ut i papperskopior. Det ges flera 
tillfällen till omtenta om man inte klarar kunskapstestet första gången.  

   De som gått kursen säger; att distansutbildningen var suverän. Vi har dåligt 
med tid att åka iväg, kanske flera mil. Vi vill också spara pengar och få det 
nödvändiga i utbildningar så effektivt som möjligt. Toppenkurs! 

    

 

 



Distans 

 

   Kursen sänds via nätet från dator till dator i realtid. Det betyder att byggaren 
kan sitta var som helst med sin dator där det finns koppling till nätet. Han får en 
inloggning till ” digitala förläsningssalen”. När han kommer in blir han väl 
mottagen och kan nu lyssna, ställa frågor, och arbeta i grupper tillsammans med 
andra som deltar. 

  Lektionerna är på 45 minuter vardera med en kvarts bensträckning emellan. 
Under lektionerna förväntas att man är delaktig och aktiv.   För 
distansdeltagande behövs hörlurar, nätkoppling, kamera och en dator.   Tentan 
skickas till samtliga samtidigt via mail och övervakning att kunskapstestet sker 
individuellt via den kamera som alla måste ha där man sitter och tentar.  

   Kursen spelas in så att alla deltagare kan gå in och repetera delar av, eller hela 
kursen när man vill under minst en månad efter kursen. 

Tid 

   08.00 – 13.00 Lektioner med uppehåll för frukost – lunch och kaffe och 
sedvanliga bensträckare. 13.30 – 16. 30 Kunskapstest (tiderna kan justeras). 

Kursbevis 

Utfärdas i form av plastkort att kunna uppvisa. Kursen ingår i Byggpasset. 
Diplom mot begäran 150 kronor plus moms. 

Kursansvarig 



   Förbundsjuristen för Byggmaterialhandlarna Sten Folkesson. Lärare kan också 
vara annan med erfarenhet från byggsektorn. 

Har arbetat med byggare i över 25 år. 

 

 

 

Adress 

Nubit AB 
Flädie kyrkvag 27 
237 91 Bjärred 
Tel: 070- 2707410 
Mail: sten@nubit.se 

 
Anmälan 
    Maila namn på deltagaren/-arna, ange företag, mailadress till var och en, samt 
telefonnummer 


