Ansökan

Rekommenderad skola av
fastighetsbranschen
Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram
– inriktning fastighet

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens
arbetsmarknadsparter via kollektivavtalet. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds uppgift är att
långsiktigt främja kompetenssäkring och kompetensutveckling inom kollektivavtalsparternas
verksamhetsområde. I det uppdraget ingår bl.a. att säkerställa en god kvalité inom de utbildningar
som riktar sig mot branschen.
Till hjälp har Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd åtta regionala arbetsgrupper i landet (FUR)
som bl.a. består av representanter från branschföretag och fackförbund.
En branschrekommenderad skola är en skola som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd anser ger
sina elever en kvalitativ utbildning och som motsvarar den regionala arbetsmarknadens krav genom
god samverkan.
Branschrekommenderade skolor lyfts extra på Utbildningsnämndens hemsida www.fastun.se.
Branschrekommenderade skolor får en logga som kan användas i marknadsföring, en roll-up samt en
flagga för utomhusflaggstång med loggan för BRS.
Elever som tagit examen med godkända betyg får diplom från FU.
Instruktioner
• Att ansöka är frivilligt.
• Ansökan avser två år och gäller från det datum då skolan godkänns av FU.
• Skolförlagd gymnasieutbildning har möjlighet att ansöka.
• Ansökning sker löpande under året. För beslut innan höstterminens skolstart krävs kompletta
handlingar senast 1 april.
• Ansökan med bilagor ska skannas och skickas in via e-post till Utbildningsnämnden på
info@fastun.se.
• Ansökan består av
- ansökan
- bilagor (OBS: det är Utbildningsnämndens underlag som ska användas)
• Ansökan ska besvaras av skolledning och lärare i samråd men undertecknas av rektor.
• Det är Utbildningsnämndens underlag som ska användas för bilagorna. Detta ökar jämförbarheten
mellan olika skolor och ger Utbildningsnämnden en bättre överblick.
• Representant från FU-kansli besöker skolan när ansökan inkommit för att stämma av kriterier som
exempelvis utrustning och verktyg och för att träffa lärare och rektor och gärna om möjligt delta i
programråd.
Välkommen att ansöka!

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
08-564 806 50 www.fastun.se

Sveavägen 31, 5 tr, 111 34 Stockholm

ANSÖKAN OM ATT BLI BRANSCHREKOMMENDERAD SKOLA
Fylls i av skolan
Skola:__________________________________________________________________________
Postadress: ______________________ Postnummer/ort: _________________________________
Besöksadress: ____________________________________________________________________
Kontaktperson för skolledningen: ____________________________________________________
Telefonnummer: _________________ E-post: __________________________________________
Kontaktperson för lärarna: __________________________________________________________
Telefonnummer: _________________ E-post: __________________________________________
Skolans hemsideadress: ____________________________________________________________
Antal elever per årskurs inriktning Fastighet innevarande läsår (ange år):_____________________
åk 2_____________

åk 3_______________

Skolan bedriver skolförlagd gymnasieutbildning
Bifogade dokument:
Kurs/ ämnesplaner för inriktning Fastighetstekniker.
Rekommendation från minst tre företag.
Förteckning över lärare och deras behörighet och yrkesbakgrund.
Checklista för verktyg/utrustning.
Avsiktsförklaring från företag om tillhandahållande av kursanpassad APL samt
tillhandahållande av handledare som genomgått Skolverkets eller annan
handledarutbildning.
Intygar att inlämnade uppgifter är korrekta:

………………………………………………………………………………………………………
Rektor

Namnförtydligande

Datum

______________________________________________________________________________
Utbildningsnämndens anteckningar:
Skolan är:

Rekommenderad

Ej rekommenderad

Datum: ____________ Ansvarig: __________________________________
Ansökan skickas via e-post till Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd info@fastun.se
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Frågorna ska besvaras av skolledning och lärare
gemensamt

Namn & telefonnummer till
ansvarig för respektive fråga

Utbildningsansvarigas
anteckningar, kommentarer

UTBILDNINGSINNEHÅLL
1. Skolan följer den struktur och de kurser på
fastighetsinriktningen som är rekommenderade av
FU med inriktning fastighetsteknik. Förslag på
kursplan finns på www.fastun.se
J

Ja

Nej

Bifoga: gällande kursplan på skolan
2. Erbjuder skolan alla elever utbildning i Heta
Arbeten?
Ja

Nej

SAMVERKAN MED ARBETSLIVET
3. Skolan är sammankallande till programråd där
enbart fastighetsinriktningen diskuteras och där
enbart fastighetsföretag deltar.
J

Ja

Nej

4. Skolan kommer att arrangera en aktivitet/läsår
där yrkesverksamma i fastighetsbranschen berättar
om vilka möjligheter som finns i branschen för elever
och föräldrar på VVS- och Fastighetsprogrammet i åk
1.
Ja

Nej

5. Skolan kommer att arrangera en aktivitet/läsår för
yrkeslärare och yrkesverksamma i
fastighetsbranschen i syfte att stärka samverkan
mellan skola och arbetsliv.
Ja

Nej

6. Erbjuder skolan APL och utbildade handledare till
alla elever med innehåll kopplat till kursplanen.
Ja

Nej

Bifoga: Avsiktsförklaring med företag som erbjuder
APL
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7. Minst tre arbetsgivare rekommenderar skolan och
ställer sig bakom ansökan om att bli
”Branschrekommenderad skola”. Standardiserat
rekommendationsbrev tillhandahålls av FU.
j Ja
j Nej
a
a
Bifoga: Tre rekommendationer från arbetsgivare

LÄRARE
8. Har skolan minst en behörig yrkeslärare i
undervisningen för fastighetsspecifika kurser?
Ja

Nej

Bifoga: Kontaktuppgifter till ovan lärare i FUs mall.
9. Minst en lärare med yrkeserfarenhet från
fastighetsbranschen.
Ja

Nej

Bifoga: Kontaktuppgifter till ovan lärare i FUs mall.

VERKTYG/UTRUSTNING
10. Erbjuder skolan ändamålsenliga verktyg och
utrustning enl. FU:s specifikation för att nå
fastighetsinriktningens kursmål?
Ja

Nej

Bifoga: Ifylld checklista, stäms av vid besök på
skolan.

ÖVRIGT
11. Har skolan någon representant i regionens FUR
(FU regionalt – FU:s regionala arbetsgrupper – finns
åtta stycken i landet)? Ange namn och mail till denna
person.
Ja

Nej
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