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Om utbildningstillfällen
När du ska skapa ett utbildningstillfälle ska det ske i samråd med Arbetsförmedlingen.
Anledningen är att Arbetsförmedlingen ska tala om på vilken utbildning och under vilken
tidsperiod som du ska skapa utbildningstillfället.
För att skapa ett utbildningstillfälle krävs att det finns minst en godkänd lärare (se
användarstödet Skapa lärare).
Ett utbildningstillfälle är ett planerat lärarlett tillfälle som startar före avtalets sista dag.
Det är först när det finns utbildningstillfällen som det är möjligt för arbetsförmedlarna att
boka plats och anvisa arbetssökande till utbildningen.

Sommaruppehåll
Om ett utbildningstillfälle löper under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan ni
som leverantör ha gjort en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om ett uppehåll på
max två veckor. Uppehållen kan läggas på adress- eller utbildningstillfällenivå.

Skapa utbildningstillfälle
För att skapa ett utbildningstillfälle går du in under fliken Företaget > Tjänsteutbud.
I rullisten Filtrering på tjänst väljer du det utbildningsområde som du har kommit
överens med Arbetsförmedlingen om att skapa ett utbildningstillfälle på.
Klicka sedan på länken som kommer upp under rubriken Utförande verksamheter för
rätt utförande verksamhet.

Bild 1 Hitta den utförande verksamhet (KA-nummer) som du vill skapa ett
utbildningstillfälle på.
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Nu kommer du till den utförande verksamhet som du vill skapa ett utbildningstillfälle på.
Klicka på fliken Utbildningstillfällen i utförande verksamheten.
Du kan välja att filtrera på utbildning, status eller antagningsform för att få en bättre
överblick av de utbildningstillfällen som finns på just denna utförande verksamhet.

Bild 2 På sidan för utförande verksamhet, klicka på fliken Utbildningstillfällen.
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Längst ned till höger på sidan hittar du knappen Skapa utbildningstillfälle, klicka på den.

Bild 3 Längst ned till höger hittar du knappen Skapa utbildningstillfälle.

Ett nytt fönster som heter Skapa utbildningstillfälle kommer upp. I den första delen
väljer du vilken utbildning som utbildningstillfället ska gälla samt adress, antagningsform
och start- och slutdatum.

Bild 4 Fönster för att skapa utbildningstillfälle
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Välj rätt utbildning i rullisten Utbildning.

Bild 5 Välj utbildning

Först när du har valt utbildning blir resterande fält valbara.
Nästa val är antagningsform. Det finns två typer av antagningsform, gruppstart och
successiv start.

Studietakt
En utbildning kan om avtalet tillåter tillåta olika studietakter. De studietakter som kan
vara tillåtna utöver 100% är 75%, 50% och 25%. Ett utbildningstillfälles studietakt
påverkar både längden på utbildningstillfället och ersättningen per dag.
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Rekryteringsutbildning
En rekryteringsutbildning är ett utbildningstillfälle inom arbetsmarknadsutbildning där
en eller flera specifika arbetsgivare står som mottagare av de personer som går
utbildningen. De berörda arbetsgivarna har medverkat aktivt i planering och/eller
genomförandet av utbildningen, till exempel genom att vara med vid urval av deltagare
eller genom att påverka det flexibla innehållet i utbildningen.
Om det specifika tillfället avser en Rekryteringsutbildning anger du det med hjälp av
kryssrutan.
Tänk på att du måste vara överens med Arbetsförmedlingen om att det är en
rekryteringsutbildning när du kryssar i rutan.

Bild 6 Rekryteringsutbildning
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Gruppstart
När du ska skapa ett utbildningstillfälle med gruppstart får du när du anger startdatum
automatiskt ett slutdatum av systemet.
Du anger startdatum efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
Till hjälp för att ange korrekt startdatum ser du information om avtalets start- och
slutdatum samt vald utbildnings riktlängd.
Slutdatumet för gruppstarter är aldrig redigerbart, utan systemet sätter det utifrån
utbildningens riktlängd. Det betyder att om du ändrar startdatumet flyttas även
slutdatumet.
Om det finns helgdagar under utbildningstillfällets period förlänger systemet automatiskt
längden och lägger till det antal dagar som saknas.

Bild 7 Gruppstart
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Successiv start
I utbildningstillfällen med successiv start anger du efter överenskommelse med
Arbetsförmedlingen både start- och slutdatum.
Ni kommer överens om när tillfället ska starta och när den sista arbetssökande ska ha gått
klart utbildningen. Intervallet för startdatum för det aktuella utbildningstillfället ser du
efter den ”blå” informationssymbolen. Slutdatumet måste ligga inom den period som
Arbetsförmedlingen har bestämt ska vara utbildningsperioden.
Till hjälp för att ange korrekta start- och slutdatum ser du information om avtalets startoch slutdatum samt vald utbildnings riktlängd.
Successiv start blir ett ”fönster” där varje utbildningsdeltagare får ett startdatum
(nästkommande arbetsdag) och ett slutdatum (startdatum + riktlängd). När du skapar ett
utbildningstillfälle med successiv start ska du därför välja en period som är längre än
utbildningens riktlängd, annars går det bara anvisa arbetssökande första dagen.
På en successiv start kan du tillsammans med Arbetsförmedlingen bestämma om det ska
finnas en eller flera fasta startdagar till exempel att en utbildningsstart ska ske varje
måndag. Detta kan då läggas upp för hela det successiva tillfällets längd. Om du behöver
ändra en fast startdag måste du skicka in ett nytt utbildningstillfälle för granskning.

Bild 8 Successiv start
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Adress
Välj den adress som är aktuell för utbildningen, det vill säga den adress som
utbildningsdeltagaren ska infinna sig på vid kursstart.
Om den adress ni väljer i utbildningstillfället har sparade sommaruppehåll kommer
detta/dessa att visas om ni väljer datum på tillfället som sträcker sig över dessa datum.
Systemet förlänger automatiskt längden på tillfällen med gruppstart med lika många
vardagar som sommaruppehållet är långt.

Bild 9 Adress och sommaruppehåll
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Gå vidare
När du gjort alla val i första delen av utbildningstillfället klickar du på Gå vidare. Om du
missat något obligatoriskt val är knappen inte möjlig att klicka på.
De val du gjort i den första delen är nu inte längre möjliga att redigera. Om du vill göra
andra val måste du avbryta skapandet och skapa ett nytt utbildningstillfälle.

Bild 10 Successiv start

Sommaruppehåll
Om ni inte har något sommaruppehåll på den adress som valts kan ni fylla i start- och
slutdatum för uppehållet vid rubriken Sommaruppehåll. Det går bra att lägga in flera
sommaruppehåll om det t.ex. är ett successivt tillfälle som kommer att löpa över två
somrar.
Det är inte möjligt att ange datum för sommaruppehåll om du inte valt vilken adress
utbildningen ska hållas på.
Systemet förlänger automatiskt längden på tillfällen med gruppstart med lika många
vardagar som sommaruppehållet är långt.
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När utbildningstillfället är godkänt kan ni inte ändra er angående sommaruppehållet. Det
gäller både att ändra datum, lägga till eller ta bort sommaruppehåll vid senare tidpunkt.

Bild 11 Sommaruppehåll

Total kapacitet
Kapacitet anger hur många deltagare som kan befinna sig i utbildningslokalen samtidigt.
Om utbildningen exempelvis kräver utrustning för att bedrivas och uppnå sitt mål, så kan
inte fler personer än det finns utrustning till samtidigt befinna sig i lokalen.

Inriktning
Här finns möjlighet att ange om utbildningstillfället är skapat för en viss
inriktning/målgrupp.

Kommentar
Här finns möjlighet att ange information som är av vikt för kursdeltagaren exempelvis
starttid första dagen och portkod.
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Moduler
Varje utbildningstillfälle kan bestå av en eller flera moduler. Här väljer du aktuell lärare i
rullisten för respektive modul. Flera lärare kan anges till varje utbildningsmodul. Varje
modul måste ha minst en lärare.

Spara och skicka in utbildningstillfälle
När alla fält är ifyllda i dialogrutan Skapa utbildningstillfälle, klickar du på Spara och
skicka in om du vill skicka in uppgifterna direkt till Arbetsförmedlingen för granskning.
Vill du däremot arbeta vidare innan du skickar in uppgifterna, klicka på Spara. Du kan då
gå tillbaka till sidan för att redigera uppgifterna, men bara de uppgifter som finns i den
nedre delen.
Om du har lagt ett slutdatum på tillfället som infaller efter avtalets slutdatum får du en
pop up när du sparar eller skickar in om att överenskommelse med Arbetsförmedlingen
måste ha gjorts. Denna måste du godkänna för att komma vidare.

Bild 12 Fliken Utbildningstillfällen

Efter att du har skickat in utbildningstillfället för granskning syns det i översiktsmenyn
under fliken Utbildningstillfällen med status Inskickad för granskning.
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Bild 13 Fliken Utbildningstillfällen där du ser status för utbildningstillfällena.

Efter att utbildningstillfället har blivit granskat och godkänt av Arbetsförmedlingen
ändras statusen till Granskad, Godkänd. Det betyder att arbetsförmedlarna kan boka
plats och anvisa arbetssökande till utbildningstillfället.
När en arbetssökande blir anvisad till en utbildning skickas ett e-brev från
Arbetsförmedlingen till er administrativa adress och ärendet visas i KA-Webb.
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Ändringar i användarstödet – historik
Datum

Version

Beskrivning

Ansvarig

2018-02-09

3.3

Lagt till avsnitt om
Rekryteringsutbildning

Enheten IT Fördjupad
Service

2016-10-27

3.2

Förändringar i funktionalitet och layout

Avd Digitala tjänster

2016-05-27

3.1

Förändringar i funktionalitet
(utbildningstillfällets start- och
slutdatum) och layout.

Avd Digitala tjänster

2015-06-26

3.0

Förändringar i språk och layout.
Förtydligat information om uppehåll.

Avd Digitala tjänster

2014-09-19

2.2

Enheten Systemstöd

2014-05-22

2.0

Enheten Systemstöd

2013-11-22

1.0

Enheten Systemstöd

