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FACKAVDELNINGARNAS FACKSKOLA 

Ansvarsfackavdelningens namn och nummer Fackavdelningarnas nummer på gemensam 
kurs 

Kurstid 3 h kurs 6 h kurs Klockan Kursämne/Kursplats och adress Önskad utbildare 
Del 1 

Om arrangemangen och kontakten till förbundet 
ansvarar: 

Adress Telefon E-post

Datum och underskrift av ansvarsfackavdelningens namntecknare eller studiesekreterare 

Namnförtydligande 

Ansvarsfackavdelningens namn och nummer Fackavdelningarnas nummer på gemensam 
kurs 

Kurstid 3 h kurs 6 h kurs Klockan Kursämne/Kursplats och adress Önskad utbildare 
Del 2 

Om arrangemangen och kontakten till förbundet 
ansvarar: 

Adress Telefon E-post

Datum och underskrift av ansvarsfackavdelningens namntecknare eller studiesekreterare 

Namnförtydligande 

FYLL ÄVEN I BAKSIDAN             
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Ansvarsfackavdelningens namn och nummer Fackavdelningarnas nummer på gemensam 
kurs 

Kurstid 3 h kurs 6 h kurs Klockan Kursämne/Kursplats och adress Önskad utbildare 
Del 3 

Om arrangemangen och kontakten till förbundet 
ansvarar: 

Adress Telefon E-post

Datum och underskrift av ansvarsfackavdelningens namntecknare eller studiesekreterare 

Namnförtydligande 

Ansvarsfackavdelningens namn och nummer Fackavdelningarnas nummer på gemensam 
kurs 

Kurstid 3 h kurs 6 h kurs Klockan Kursämne/Kursplats och adress Önskad utbildare 
Del 4 

Om arrangemangen och kontakten till förbundet 
ansvarar: 

Adress Telefon E-post

Datum och underskrift av ansvarsfackavdelningens namntecknare eller studiesekreterare 

Namnförtydligande 

 Vi vill använda fackskolebanken 
Ansvarsfackavdelningens namn och nummer för fackskolebankens del 

OBS! Med denna ansökan måste fackskolans program bifogas!  
Om fackavdelningen ensam ordnar hela fackskolan räcker det med underskrift i del 1! 
På frågor om fackavdelningarnas fackskola svarar Sari Helminen 040 521 0970 och Lea Wiman-Määttä 0400 616 265. 
På frågor som gäller kvitton och ekonomi svarar Anne Sulanterä 040 648 5014. 
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