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Gymnasiesärskolan

1. Kontrakt
Detta kontrakt är upprättat mellan Bromangymnasiet, Hudiksvalls kommun, organisationsnummer 212000-2379 och
Företagets fullständiga namn och adress

Organisationsnummer (10 siffror)

nedan kallat Företaget angående utbildningsplatser som lärling inom Bromangymnasiets program (skriv vilket program eleven går)

§ 1 Avtalsperiod
Fr o m

tom

§ 2 Parterna äger ömsesidigt rätt att säga upp avtalet med uppsägningstid omfattande sex månader. Bedömer någon
av parterna att eleven bör avbryta sin lärlingsplats, upphör avtalet omgående. Avslutar eleven sina studier anses
avtalet upphöra från det datum eleven avregistreras i Bromangymnasiets elevregister.
§ 3 Under gällande avtal utgår ersättning till Företaget med det belopp Skolverket beslutat och betalas ut per termin
och lärlingselev. Bromangymnasiet betalar ut summan två gånger per år i samband med terminens slut, till
Företagets bankgiro/kontonummer.
Företaget bankgiro-/kontonummer

§ 4 Företaget förbinder sig att ta emot eleven som lärling.
Elevens fullständiga namn och adress

Personnummer (10 siffror)

Klass

Närmast anhörig
Namn

Mobilnummer

Som handledare utses
Namn

Mobilnummer

§ 5 Företaget förbinder sig även att:
• leda eleven mot de kursmål som anges i bilagan
• ge eleven information om gällande regler på Företaget samt ge inblick i yrkeskultur och yrkesspråk
• ge eleven tillgång till personlig skyddsutrustning enligt miljöskyddslagen
• ge eleven tillgång till övrig utrustning som behövs för att genomföra utbildningen
• delta i programråd en gång per termin
Bromangymnasiet förbinder sig att:
• informera om vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattning av dessa
delar, se bilaga
• eleven ska följa arbetsplatsens tider
• ha regelbunden kontakt med Företaget
• i samråd med handledare sätt kursbetyg enligt gällande förordning
• leda eleven mot de kursmål som anges, se bilaga
• ange namn och telefonnummer på skolans kontaktperson
Namn

Blankettutgivare Hudiksvalls kommun ©

Mobilnummer
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Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna www.hudiksvall.se/personuppgifter för
att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.
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§ 6 Försäkring
Eleven omfattas av kollektiv olycksfallsförsäkring i Hudiksvalls kommuns aktuella försäkringsbolag, se
Bromangymnasiets hemsida.
Kommunen har inom ramen för sin kommunförsäkring ett särskilt försäkringsskydd för skador som eleven orsakar
arbetsgivaren, dennes anställda eller utomstående personer när eleven är på sin lärlingsplats. Försäkringen förutsätter
att det finns en skriftlig överenskommelse mellan skolan och lärlingsplatsen (detta kontrakt). Handledaren kontaktar
omedelbart skolans kontaktperson om det inträffar en olycka eller allvarligt tillbud. Arbetsgivaren anmäler
eventuella skador till sitt försäkringsbolag, därefter sker skadereglering utifrån respektive parts ansvarsförsäkringar.
Skadestånd
Kommunen ansvarar för den person- eller sakskada som eleven på lärlingsplatsen genom vårdslöshet eller
försummelse vållar annan elev eller tredje man. Skadeståndsersättningen kan jämkas eller bortfalla efter vad som
anses vara skäligt med hänsyn till omständigheterna, exempelvis om eleven erhållit uppdrag som denne med hänsyn
till sin ålder, utbildning, kompetens eller annan omständighet inte borde fått.
§ 7 Eventuell tvist om kontraktets tolkning ska handläggas av opartisk och av båda parterna accepterad person.
§ 8 Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
2. Underskrift
Ovanstående kontrakt godkänns:

Ort och datum

Rektor

Namnförtydligande

Företagets representant

Namnförtydligande

