Avtal Lärande i Arbete (LiA)
Studentens namn

Företagsnamn

Utbildning

Företagsadress

Kontaktperson Changemaker Educations (namn, telefon, epost)

Handledare på LiA-företag (namn, telefon, e-post)

Skulle någon form av problem eller konflikt som påverkar LiA-perioden uppstå, är den studerande respektive
handledare på LiA-företaget ansvariga att meddela kontaktpersonen på Changemaker Educations.

Arbetsbeskrivning
Den studerande kommer att arbeta som:
Den studerande kommer att ha följande arbetsuppgifter:

Mål med LiA-perioden:

Changemaker Educations

Järntorget 3, 413 04 Göteborg
www.cmeducations.se
info@cmeducations.se

Changemaker Educations erbjuder skräddarsydda utbildningar och konsulttjänster inom
utbildningssektorn som omvärldsanalys och förstudier, konceptdesign och utbildningsledning
samt genomförande-/lärarkompetens. Våra målgrupper är företag, organisationer och offentliga
aktörer som verkar inom avancerade, kreativa och snabbföränderliga områden med stora
rekryteringsbehov och stark efterfrågan.

Vilka övriga nyckelpersoner är involverade under LiAn?

Den studerande kommer att ha följande handledarstöd* från LiA företaget:

Den studerande kommer att få följande stöd från Changemaker Educations:

Veckomöten individuellt och/eller i grupp. Uppsamlingsmöten på skolan var tredje vecka (frivilligt). LiA-besök på
arbetsplatsen där alla tillsammans går igenom aktuell status för LiA-arbetet.
*LiA-företaget skall säkerställa att den studerande får aktivt stöd från en ansvarig handledare under perioden samt att
den studerande får löpande feeback på sitt arbete. Om handledaren är förhindrad att fullfölja sitt åtagande skall en
ersättare utses.

Utrustning/kostnadsersättning

Den studerande kommer att använda följande utrustning som tillhör:

Den studerande kommer av LiA företaget att få ersättning för:

Försäkring

Den studerande har genom Myndigheten för Yrkeshögskolan en personskade- respektive en ansvarsförsäkring 1
Den studerande är också försäkrad av LiA-företaget I följande avseenden:

Övrig information
Övrig information rörande uppdraget och/eller placeringen:

En representant från Changemaker Educations kommer inom tre veckor från LiA-periodens början att kontakta både
den studerande och handledaren för att säkerställa att de inledande veckorna har fungerat väl. Efter avslutad LiA
kommer Changemaker Educations att utvärdera LiA-perioden i enkätform.

1

https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/For-utbildningsanordnare/Forsakringar-for-studerande/

Changemaker Educations

Järntorget 3, 413 04 Göteborg
www.cmeducations.se
info@cmeducations.se

Changemaker Educations erbjuder skräddarsydda utbildningar och konsulttjänster inom
utbildningssektorn som omvärldsanalys och förstudier, konceptdesign och utbildningsledning
samt genomförande-/lärarkompetens. Våra målgrupper är företag, organisationer och offentliga
aktörer som verkar inom avancerade, kreativa och snabbföränderliga områden med stora
rekryteringsbehov och stark efterfrågan.

Formalia Lärande i Arbete (LiA)
Rättigheter till LiA-resultat:
LiA-företaget bibehåller alla rättigheter till den LiA-studerandes arbete med undantag för:
1) Utbildaren har rätt att använda dokumentation om arbetet (arbetsintyg, LiA-rapport mm) för
att kunna examinera, dokumentera och arkivera enligt krav från MYH.
2) Den LiA-studerande har rätt att referera till sin LiA-praktik i allmänna ordalag samt använda
utförda arbeten och produktioner som referensmaterial i CV, portfolio mm.

Omfattning av LiA
LiA ska motsvara ordinarie heltidsarbete (ca 40 timmar per vecka) och följa ordinarire arbetstider (kontorstid må-fr).
Om detta frångås ska det framgå av LiA-avtalet och godkännas av utbildningsledningen. LiA följer svensk arbetsrätt.
Startdatum:
Slutdatum:
Arbetstider:

Slutrapportering

Efter avslutad LiA ska handledaren skriva ett intyg (arbetsintyg) och den studerande ska skriva en LiA-rapport enligt
given rapportmall. Den studerande ska muntligen presentera sin LIA. Båda parter ska separat utvärdera LiA-perioden
enligt utbildarens utvärderingssystem. Information om detta kommer i slutskedet av LiA-perioden.
____________________________________________________________________________
Datum och ort, LiA-företag
__________________________________________________________________________
Signatur och namnförtydligande LiA-företag
____________________________________________________________________________
Datum och ort, student
____________________________________________________________________________
Signatur och namnförtydligande, student
______________________________________________________________________
Datum och ort, Changemaker Educations
___________________________________________________________
Signatur och namnförtydligande, Changemaker Educations
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