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Ansökan Skola 
För att kunna ansöka om medlemskap som skola/utbildningsanordnare måste du/ni 
först vara godkänd som yrkesverksam hos SEYF. Dvs att du måste ha en SEYF-godkänd 
utbildning för att själv kunna utbilda på en SEYF-godkänd skola. Om du inte har det så 
kan du validera dina kunskaper vid en SEYF-ansluten utbildningsanordnare. 

Fyll i samtliga uppgifter i ansökan och bifoga följande dokument (endast i ett 
exemplar): 

• Organisationsform för skolan inkl. organisationsnummer/personnummer. 
• Ansvarig person som leder utbildningen. 
• Styrelse eller ledningsgrupp. Namn och telefonnummer. 
• Aktuellt skolprospekt. 

Nedanstående bilagor lämnas för varje utbildning: 

• Inträdesvillkor (erforderlig kompetens/behörighet som krävs av sökande) 
• Urvalsgrunder (vid fler sökande än antal platser) 
• Antal lärare respektive handledare och deras kompetens. Bifoga kopior på 

diplom el dyl som styrker lärarens och utbildningsansvarigs behörighet. (OBS! 
Minst 2 års erfarenhet av yrket krävs för att kunna anses som lämplig lärare) 

• Beskrivning av betyg/intyg som utfärdas av skolan till godkända elever. Bifoga 
exempel på dokument. 

• Lokaler och utrustning. (Lokalen ska leva upp till hygienlokal enligt kommunens 
avdelning för hälsa och miljö.) 

• Utbildningens namn. 
• Utbildningens omfattning i antal veckor. 
• Antal intagningstiIlfällen per år och antal elevplatser. 
• Utbildningen har bedrivits sedan år. 
• Plan som beskriver utbildningens innehåll och mål samt hur målen skall 

förverkligas. 
• Timplan. Bifoga utbildningens schema som visar att den uppfyller timkraven. 
• Kursplaner. Bifoga ett schema som visar upplägg och planerade kurser. Bifoga 

även det aktuella utbildningsmaterial som används. 

Glöm ej att bifoga intresseanmälan för företagsförsäkring om du i samband med denna 
ansökan även vill teckna försäkring. Här finns intresseanmälan för försäkring finns på 
SEYF:s hemsida under rubriken ”Försäkringar”. 

Var noga med att ansökan är komplett innan den skickas in. En tydlig och komplett 
ansökan underlättar arbetet för förbundet och påskyndar ansökningsarbetet. 
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Ansökan 
Skolans/Företagets namn  
 

            

Organisationsnummer  

            

Adress 
 

            

Postnummer Postort 
  

            

Telefon/mobilnr till företaget E-post 
  

            

Webbadress 
 

            

Kontaktperson Befattning 
  

            

Ort  Datum 
 

Underskrift 
 

 

Ansökan skickas till: Svenska Estetikers Yrkesförbund 
Cementvägen 16 
136 50 JORDBRO 

 


