
TEAM SAFETY AB – ER OBEROENDE PARTNER FÖR UTBILDNINGAR 
INOM INSTALLATIONER, BYGG OCH ENTREPRENAD  Nu har vi den stora 

glädjen att kunna erbjuda följande utbildningar via e-learning där Ni får 30 dagar på Er att göra 
utbildningen från att Ni har fått inbjudningslänken av oss. Vi behöver fullständigt namn, person 
nummer och personlig mailadress. Utbildningarna debiteras med faktura med direktbetalning 
på 5 dagars netto. 

 

 Svenska – Säkra lyft, Ställningar upp till 9 M och Mobila arbetsplattsformar/-liftutbildning. 
 Polska – Säkra lyft, Ställningar upp till 9 M och Mobila arbetsplattsformar/-liftutbildning 
 Engelska - Ställningar upp till 9 M och Mobila arbetsplattsformar/-liftutbildning 

    

 

Hör gärna av Er så hjälper vi Er.  

 

   

Varmt välkomna önskar Kim + Teamkamrater. 

Tele 073 -530 72 65 eller maila gärna på kim@teamsafety.se 

Mer information finns på www.shop.teamsafety.se och www.teamsafety.se  

 

 

 

mailto:kim@teamsafety.se
http://www.shop.teamsafety.se/
http://www.teamsafety.se/


Frågor och Svar 

Vanliga frågor 

Här besvarar vi de vanligaste frågorna. Är det något du undrar över är det bara att kontakta 
oss. 

Vad är E-learning / webbkurs ? 
E-learning, webbkurs innebär utbildning via dator, smartphone eller surfplatta, när och var 
det passar dig. Du går igenom utbildningen i din egen takt och kan upprepa varje avsnitt så 
många gånger du vill. Bilder och text varvas med pedagogiska filmer och interaktiva övningar 
för att öka inlärning och engagemang. 
 
När kan jag starta kursen ? 
När kursen är betald så får du ett mail med dina inloggningsuppgifter så du kan logga in till 
kursportalen. 
 
Är en bokning bindande ? 
Ja. Bokning till E-learning är bindande, när kursen gjorts tillgänglig. 
 
Är era utbildningar giltiga ? 
Ja. Precis som en traditionell kurs bygger utbildningen på dokumenterade kunskaper enligt 
gällande föreskrifter och standarder. Vi följer alla krav och regler som myndigheter samt 
arbetsmarknadens parter har. 
 
Kan jag som privatperson gå era utbildningar? 
Ja. 
Får man gå alla era utbildningar på webben? 
Ja. Vi följer alla krav som ställs. 
 
Vad får man för utbildningsbevis efter att man har gått en utbildning? 

Man får ett traditionellt plastkort. 
 
Vad kostar ett nytt utbildningsbevis om jag tappar bort mitt? 
250 kr + moms då är frakten inräknad. 
 
Får man gå praktik? 
 
Ja. Praktik ingår i alla kurser om praktik är en obligatorisk del av utbildningen. 
 
Kan vi genomföra praktik fast det inte är obligatoriskt? 
 
Ja. Många företag vill genomföra praktik fast det inte är obligatoriskt, Vi gör tillsammans en 
behovsanalys där vi tar reda på så mycket vi kan om hur företaget arbetar, som till exempel i 
vilken bransch, vad för arbetsmoment samt vad målet med praktiken är. Efter det så lägger vi 
upp en plan för hur vi tillsammans ska genomföra en praktik på bästa sätt. 
 
Hur länge finns utbildningen tillgänglig? 
Kursen skall ha utförts inom 30 dagar. 
 
Skickar ni ut faktura via mail eller pappersfaktura via brevpost? 
Fakturan skickas via e-post som pdf-dokument. 

 


