Växjölöftet vuxenutbildning

Rutin för bonus till utbildningsanordnare för färdiga yrkeselever
1.
2.
3.
4.
5.

Utbildningsanordnaren fyller i särskild blankett som finns på hemsidan.
Till ansökan bifogas anställningsavtal eller intyg från arbetsgivaren (särskild blankett)
Enhetschef på Växjölöftet vuxenutbildningen tar emot ansökan och granskar denna
Vid behov tas ansökan upp till diskussion med områdeschef
Påskrivet underlag skickas till ansvarig ekonom på förvaltningskontoret som gör utbetalningen
till utbildningsanordnarna.

Förutsättningar
På hemsidan ska följande finnas: Blankett för ansökan om bonus
Vad som ger rätt till bonus:
•
För yrkesutbildningar på gymnasial nivå utgår en matchningsbonus när eleven går vidare till arbete
inom utbildningsområdet inom två månader efter avslutad utbildning och med minst fyra månaders
varaktighet.
•
Tanken är att det ska leda till en visstidsanställning eller tillsvidareanställning. Timanställningar är
därför undantagna. Det är möjligt att få bonus för så kallade bidragsanställningar.
•
För Lärling gäller samma som för yrkesutbildning, men inte traineeutbildningen eftersom man
i villkoren har en plats i arbetsutbildningen
•
Yrkeskurserna ska vara genomförda och godkända före bonusen betalas ut.
•
Om eleven får jobb under tiden som hen studerar ska eleven fortsätta sina studier men studieupplägget ska anpassas till elevens arbetstider.
Övrigt
Bonus utbetalas till den utbildningsanordnare där eleven har läst 50 % eller mer av den totala omfattningen
på studierna.
Traineekonceptet ingår inte detta i nuläget eftersom traineejobbet redan i princip är klart då eleven påbörjar sina studier.
Vi avvaktar tills vi vet hur det nya systemet med introduktionsjobb utfaller.
Bonus betalas ut för arbete hos samma arbetsgivare/tjänst som eleven har haft sedan tidigare. Det behöver därmed inte
handla om ett nytt jobb eller en nyanställning. Det är alltså ok att det är samma arbetsgivare/tjänst som eleven har haft
sedan tidigare. Det kan ju handla om att en person får en möjlighet till en fortsatt anställning om hen genomgår utbildningen. Det kan ju tom. vara en förutsättning.

