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INLEDNING 

Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen att se till att kvalitén på 

utbildningen bevaras och att de elever som går på skolan får en bra grund att stå på i sitt fortsatta 

arbetsliv, att de får en kvalitativ utbildning helt enkelt. 

Det är frivilligt för skolor att ansöka om att bli branschrekommenderade. Alla handlingar för ansökan 

finns under ansökningsperioden att ladda ner på Utbildningsnämndens webbsida www.fastun.se. 

Rekommendationen gäller två år från det datum då skolan godkänns av FUs kansli. För att vara säker 

på att vara rekommenderad innan höstterminen påbörjas ska ansökan vara inne hos FU senast 1 

april. 

Idagsläget är det enbart skolor som erbjuder en platsförlagd utbildning som kan ansöka om att bli 

Branschrekommenderad skola – Fastighet. 
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Skolan ska: 

• Fylla i ansökan 

• Ange vilken/vilka yrkesroller ansökan avser, fastighetstekniker, fastighetsskötare, 

fastighetsvärd 

• Bifoga bilagor, mallarna finns att ladda ner på www.fastun.se 

• Skicka in ovanstående dokument via e-post till Utbildningsnämnden, info@fastun.se 

Utbildningsnämnden kontrollerar att ansökan är komplett och begär in kompletteringar när så är 

nödvändigt.  

Utbildningsnämnden bokar in ett besök på skolan där utrustning kontrolleras och där tid ges för 

dialog mellan ledning, lärare och arbetsgivare, gärna i samband med ett programråd. 

Det är Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd som fattar det slutgiltiga beslutet. 

Utbildningsnämnden fattar omgående beslut utifrån sin bedömning av inlämnad ansökan, och 

efterföljande besök. Utbildningsnämnden undertecknar ansökan och returnerar den elektroniskt till 

utbildaren och till respektive FUR för kännedom. 

• Rekommenderad: Om skolan/utbildningsanordnaren blivit Branschrekommenderad 

publiceras detta på www.fastun.se och diplom och logotyp som får användas i 

marknadsföringen skickas till skolan. Skolor får även en roll-up, en plakett och en flagga för 

utomhusbruk. FU tillhandahåller diplom till elever med godkänd examen. 
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INSTRUKTIONER FÖR RESPEKTIVE FRÅGA 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL 

1. För yrkesutgångarna fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker finns framtagna 

yrkespaket. Rekommenderade skolor ska erbjuda de kurser som FU fastslagit i dessa 

yrkespaket. 

 

2. Utbildning i Heta Arbeten efterfrågas ofta av arbetsgivare och gör elever mer 

anställningsbara. Som rekommenderad skola ska alla elever erbjudas utbildning i detta. För 

yrkesutgång Fastighetsskötare ska skolan även erbjuda utbildning i hantering av röjsåg samt 

arbete på hög höjd. 

SAMVERKAN MED ARBETSLIVET 

3. Branschråd på skolan ska hållas regelbundet. Rekommenderade skolor arrangerar enskilda 

branschråd enbart för fastighetsutbildningar. 

 

4. I syfte att stärka samarbetet mellan skolan och arbetslivet och skapa goda relationer mellan  

yrkeslärare och företagsrepresentanter ska skolan arrangera/delta i en temadag per år för 

yrkeslärare och yrkesverksamma. Kan t ex vara ett studiebesök på ett företag, ett förlängt 

branschråd eller delta i något av FUs arrangemang på temat.  

 

5. Det är skolans skyldighet enligt Skolverket att ordna APL. Skolor framhåller ibland att det kan 

finnas ett pedagogiskt värde i att eleverna själva söker sina platser. Det kan leda till att 

arbetsgivarna lokalt får samtal från många elever vilket kan skapa irritation och minska 

möjligheten till praktikplats för eleven. Skolan bör arbeta långsiktigt med att etablera kontakt 

och utveckla relationen med företag på orten.  

APL-företaget ska få tydlig information från skolan om målet med APL-tiden och vilka 

resultatmål som är kopplat till kursplanen. 

APL-företaget ska också erbjuda utbildade handledare t ex rekommenderas Skolverkets 

webbaserade utbildning http://aplhandledare.skolverket.se/core/login?ReturnUrl=%2fportal  

Till ansökan ska skolan bifoga avsiktsförklaringar från företag som kommer att ställa upp med 

APL och utbildade handledare. Avsiktsförklaringen gäller i två år från underskriftens datum. 

Använd FUs mall för detta. 

 

 

6. I syfte att visa på att arbetslivet anser att skolan håller hög kvalitet och bör rekommenderas 

ska skolor inkomma med minst tre rekommendationer från olika arbetsgivare. I 

http://aplhandledare.skolverket.se/core/login?ReturnUrl=%2fportal
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rekommendationen ingår även att arbetsgivaren ställer upp med att delta vid ev. mässor 

samt deltar i skolans branschråd. Mall för rekommendation finns på FUs webb. 

 

LÄRARE 

7. Minst en yrkeslärare ska ha relevant yrkeskompetens och yrkeserfarenhet inom fastighet för 

utbildningen. Använd FUs mall på webben för dokumentation. 

 

UTRUSTNING/VERKTYG 

8. I syfte att kunna tillhandahålla en kvalitativ undervisning ska en rad verktyg och utrustning 

finnas tillgängliga på skolan. Använd FUs checklista och bocka för det som finns på er skola. 

Checklistan stäms sedan av vid ett besök från FU innan skolan godkänns. 

ÖVRIGT 

9. FU arrangerar regionala Kompetensråd – Fastighet i landets 21 län. Läs mer på 

http://www.fastun.se/om-oss/kompetensraad-fastighet/ Rekommenderade skolor ska delta 

med en representant i det län där skolan bedriver sin verksamhet. Meddela i ansökan vem 

som ska kallas till dessa träffar med mailadress. 

http://www.fastun.se/om-oss/kompetensraad-fastighet/

