Här hittar du tidigare EBR-meddelanden

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

SHARE TO

Vad följer revisionen av ESA Grunder och ESA Arbete?
Energiföretagen Sverige reviderar publikationerna ESA Grund och ESA Arbete enligt det
gällande revideringsintervallet på fem år.
Utbildningsintygens validitet och giltighet påverkas inte.

Publikationerna
De reviderade publikationerna ESA Grunder och ESA Arbete ges ut i mars 2019.
Efter revisionen av ESA Grunder och ESA Arbete så kommer även publikationerna ESA
Instruerad person, ESA röjning i ledningsgata – skog samt ESA Industri och installation att
revideras. Publikationerna ESA Instruerad person och ESA röjning i ledningsgata – skog
förväntas gå ut på remiss i mars/april och finns tillgänglig under juni.
I samband med utgivningen av den nya publikationen så kommer ett förändringsblad att
finnas tillgängligt som beskriver genomförda förändringar.
Planeringen av revisionen av ESA Industri och installation är inte färdig ännu.

Lärarmaterial
Lärarmaterial för ESA fackkunnig och ESA Instruerad kommer revideras i anslutning till
publikationerna och kommer finnas tillgängliga i utbildningsportalen i mars respektive juni.

Webbkurser
Berörda webbkurser kommer revideras i anslutning till publikationerna och lanseras enligt:
• ESA Fackkunnig – mars
• ESA Skilled – mars
• ESA Instruerad – juni
• ESA Instructed - juni

För frågor berörande sakinnehåll:
Johanna Rosenlind – johanna.rosenlind@energiforetagen.se
För frågor berörande förlagsverksamheten:
Kristian Öhrn – kristian.ohrn@energiforetagen.se
För frågor berörande lärarledda utbildningar:
Frida Wallin – frida.wallin@energiforetagen.se
För frågor berörande webutbildningar:
Magnus Hedén Hallberg - magnus.hallberg@energiforetagen.se

Tycker du att fler behöver ta del av det här EBR-meddelandet?
- Dela gärna.
- Inom vissa företag distribueras EBR-meddelanden mellan kollegor.
- Inom andra företag sätter man upp EBR-meddelanden på anslagstavlor.

Läs mer...

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q
EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade
varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges
tillåtelse.

Avprenumerera på nyhetsbrev EBR-meddelande
EBR, en del av Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm

info@energiforetagen.se

