
 Allmänna villkor

1. Bakgrund
Lärarfortbildning AB erbjuder fortbildning 
för lärare och skolledare inom alla skolfor-
mer. Lärarfortbildning AB arrangerar kurser, 
konferenser och uppdragsfortbildning över 
hela landet.

2. Fortbildning och fortbildare
Fortbildning anpassas för att möta uppdrags-
givarens behov av fortbildning. Fortbildaren 
lägger upp fortbildningen utifrån det syfte 
som specificeras i denna orderbekräftelse. 
Eventuella ändringar av syfte och innehåll 
skall överenskommas med fortbildaren senast 
fyra veckor före fastlagt datum för uppdragets 
genomförande.

Lärarfortbildning AB:s fortbildare är alla väl 
förtrogna med utvecklingen inom förskolan/
skolan. De arbetar med ett processinriktat 
arbetssätt som bygger på aktivt deltagande 
och belyser det praktiska arbetet i vardagen 
med stöd av forskning och beprövad erfaren-
het. Fortbildaren kontaktar uppdragsgivarens 
kontaktperson senast två veckor före plane-
rad utbildning för att stämma av praktiska 
frågor i samband med utbildningen.

3. Avtalet/Bokning av uppdrag
Bokning av uppdragsfortbildning via tele-
fon, e-post eller på annat sätt är bindande 
för uppdragsgivaren. Ett för båda parter bin-
dande avtal uppstår i samband med att upp-
dragsgivaren mottar orderbekräftelsen. Avvi-
ker orderbekräftelse från bokningen ska detta 
påtalas inom 14 dagar från orderbekräftelsen 
datering. Påtalar uppdragsgivaren detta inom 
sagda tid ska Lärarfortbildning AB korrigera 
avvikelsen eller förklara avtalet ogiltigt.

4. Avbokningsregler
Vid avbokning av uppdrag minst två må-
nader före överenskommet datum för fort-
bildningen skall uppdragsgivaren betala 10% 
av överenskommet arvode. Vid avbokning 

minst en månad före betalar uppdragsgivaren 
50 % av arvodet. Vid avbokning mindre än 
en månad före genomförandedatum fakture-
ras hela kostnaden.

5. Sjukdom/Ombokning
Vid fortbildares sjukdom utser Lärarfort-
bildning AB en ersättare. Om detta ej går 
att ordna överenskommes, i samråd med 
uppdragsgivaren, ett nytt datum för uppdra-
get ifråga. Träffas överenskommelse om nytt 
genomförandedatum gäller det arvode som 
angetts i ursprunglig orderbekräftelse.

6. Force majeure
Part är befriad från ansvar för brott mot detta 
avtal orsakat av omständigheter utanför parts 
kontroll såsom exempelvis olyckshändelse, 
brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, 
översvämning, hårt väder, arbetskonflikt 
(oavsett om den omfattar parts personal el-
ler ej) eller handling eller underlåtenhet från 
myndigheters sida eller handling eller under-
låtenhet från någon som part inte uttryckli-
gen åtagit sig ansvar för. Så snart sådan om-
ständighet har undanröjts skall part fullfölja 
sina förpliktelser på sätt som anges i avtalet. 
För att befrias från ansvar enligt denna be-
stämmelse skall part utan dröjsmål underrät-
ta den andra parten om sådan omständighet.

7. Övriga kostnader
Eventuella övriga utlägg föranledda av upp-
dragsgivaren som uppstår vid planeringen 
debiteras utöver fastställt arvode.

8. Dokumentation/Fortbildningsmaterial
Fortbildningsmaterial och av Lärarfortbild-
ning AB framställd dokumentation får inte 
användas i annat sammanhang utan godkän-
nande av Lärarfortbildning AB. Inspelning 
eller vidaresändning av fortbildningen/före-
läsningen får ej ske utan skriftligt medgiv-
ande från Lärarfortbildning AB.
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