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1.

Utbildningens mål
Målet med utbildningen är att installatörsföretaget och dess anställda ska ha en
god kunskap om samverkande faktorer för utförande av isolering i horisontella
och vertikala applikationer.
De ska även ha god förståelse för risker och felkällor och god kunskap om
kvalitetssäkring, från beställning till slutfört och avlämnat arbete.

2.

Omfattning
Den teoretiska utbildningen genomförs i samband med att nya företag eller
installatörer önskar få ett Behörig Lösull godkännande. Utbildningen genomförs i
Lösullsentreprenörernas regi i form av en WEB-utbildning och är ett av delkraven
för att företaget skall erhålla ett Behörig Lösull godkännande.
Utbildning genomförs därefter med fem års intervall eller vid behov, t.ex. efter
underkännande i tredjepartskontrollen och då initierat av Kontrollrådet för
Behörig Lösull.
Om materialleverantören kräver ytterligare utbildning i tillägg genomförs denna i
respektive materialleverantörs regi. Det bör i så fall framgå av uppgifter som om
inhämtas från tillverkare eller leverantör av produkt med bestyrkta egenskaper,
se bilaga 5.

3.

Utbildningsmaterial
Framtaget utbildningsmaterial omfattar punkterna 7 och 8 nedan. Materialet
revideras vid omvärldsförändringar och skall godkännas av kontrollrådet för
Behörig Lösull.

4.

Krav på utbildare
Utbildningen genomförs som WEB-utbildning av kontrakterat företag.

5.

Kursavgift
Utbildningen finansieras via en avgift på fn 750 kr (2018) exkl moms per
deltagare.
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6.

Kunskapsprov
För att erhålla ett kursbevis krävs att kontrollfrågorna för varje delavsnitt
besvarats korrekt. Godkänd deltagare erhåller rätt att ”komplettera sitt ID06
med logga Behörig Lösull” i de fall företaget är anslutet till Behörig Lösull och
verkar inom systemet. Detta administreras via kontrollrådet för Behörig Lösull.

7.

Grundutbildning för företagsledare och
lösullsinstallatörer
Tidsåtgång ca 4-6 timmar.
Omfattning

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inledning
Vad styr utförandet av en lösullsinstallation
Termer och begrepp
Att leverera rätt kvalitet vid en lösullsinstallation
Förbesiktning
Isoleringsarbetet
Säkerhet
Hantverkaren lösullsinstallatören
Slutprov lösullsinstallation

Kontrollfrågor ställs löpande under web-utbildningen efter varje avsnitt och
avslutas med ett övergripande test som omfattar ett tänkt installationsförlopp.
Godkänt prov meddelas per automatik till administratören för Behörig Lösull för
registrering där persondata lagras för vidmakthållande av sökt certifikat.
Certifikatsutställare fn AREFF delges underlag.
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8.

Fortsättningsutbildning för
företagsledare och säljare
Utbildningen görs efter det att den grundläggande WEB-utbildningen
genomförts.
Fortsättningsutbildningen omfattar företagsledning och säljare. Minst en person
per företag skall genomgå denna. Utbildningen initieras av styrelsen och skall
avse dels att repetera moment i grundutbildningen, komplettera med mer
omfattande utbildning i avtalsfrågor och kvalitetsfrågor samt att uppdatera om
påverkande händelser i omvärlden.
Utbildningen förläggs med regelbundenhet vid varje BFL föreningsmöte. Vid
varje tillfälle tas 2-3 av punkterna upp enligt nedanstående inriktningslista.
Styrelsen kan även påkalla ytterligare punkter efter behov.

9.

Inriktning fortsättningsutbildning
Fortsättningsutbildningen inriktas bland annat mot;
o
o
o
o
o
o
o
o

Kontraktsskrivning professionell part, påkallande av ÄTA
Kontrakt konsumenter, Samråd,
Grundläggande arbetsmiljökunskap Skydd – under utförande, hantering
och förvaring
Kvalitetssäkring – egenkontroll, mottagningskontroll, bestyrkta produkter,
hantering av avvikande produkter
Grundläggande kunskaper om våra byggregler, energibesparing
Fuktproblematik i samband med olika vägg- och takkonstruktioner
Grundläggande kunskaper om förekommande system för certifiering
Specificerat av styrelsen.
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