Kursplan

INSTA800
SS-INSTA800 – System för fastställande och bedömning av städkvalitet

Städlogik

Jonas Ekström
Medelvägen 2
243 34 Höör
Telefon: 0709-62 63 56
E-post: stadlogik@telia.com
Hemsida: www.stadlogik.net

1 (2)

o

Kursplan INSTA800 utbildning

IT-lösningar

SS-INSTA800
OM STÄDLOGIK

Städlogik är en oberoende
partner inom professionell

Städkvalitet – System för
fastställande och bedömning

städplanering och upphandling.

av städkvalitet

TJÄNSTER

INSTA800 är en nordiskt antagen standard som i

Städlogik erbjuder kompetenta

Sverige går under SIS beteckning SS-INSTA800.

och ledande tjänster inom

Standarden har tillkommit i samarbete mellan

Städplanering och kalkylering,

representanter för bl.a. städföretag, offentliga och

Upphandling, Utbildning och

privata fastighetsägare, arbetsgivarorganisationer,

Kvalitetskontroll.

statliga myndigheter, forskningsinstitut och
fackföreningar i Danmark, Sverige och Norge.

KUNDER

Städlogik vänder sig till privata

Ökad mätbarhet och gemensam värdegrund

och offentliga fastighetsägare,

INSTA800 är ett mätverktyg som möjliggör för köpare och

städverksamheter och

säljare av städtjänster att bedöma uppnådd städkvalitet med

upphandlande organisationer.

samma verktyg och förutsättningar. Standarden skapar då en

Mätbarhet

plattform med gemensam värdegrund för köpare och säljare.

Processinriktning

Svensk städstandard
Kommunikation

BEHOVSANPASSADE
LÖSNINGAR

Utbildning inom INSTA800

Städlogik formar lösningar

Genom Städlogiks utbildning får du som kursdeltagare ta del av standardens syfte, uppbyggnad och

baserade på din verksamhets,

definitioner med genomförande av praktiska visuella kvalitetskontroller. Efter slutförd utbildning

dina kunders och dina lokalers

erhåller du som kursdeltagare ett personligt kursintyg och kan ansöka om personcertifiering.

behov.

Grundläggande agenda;

Städlogik
Jonas Ekström
Medelvägen 2
243 34 Höör
Telefon: 0709-62 63 56
E-post: stadlogik@telia.com
Hemsida: www.stadlogik.net

INSTA800 dag 1

Dag 2

Mot Kunskapsnivå 2 och 3

Mot Kunskapsnivå 3

09:00

Kursstart med gemensam fika

09:00

Kursstart med gemensam fika

09:20

Bakgrund, syfte och uppbyggnad

09:20

Återkoppling till dag 1

10:00

Huvuddelar, definitioner och begrepp

10:00

Processhema INSTA800 kontroll

12:00

Lunch

12:00

Lunch

13:00

Protokoll och visuell kontroll

13:00

Praktisk kvalitetskontroll

15:00

Kaffe

14:00

Administration och rapport

15:30

Allmän frågestund

14:30

Kaffe med allmän frågestund

16:00

Dagen avslutas

16:00

Dagen avslutas
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