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Personbils- eller lastbilsmekaniker
Som mekaniker gör du felsökningar och utför service och
reparationer; som personbilsmekaniker på personbilar och
motorcyklar och som lastbils- och maskinmekaniker på
tunga fordon och mobila maskiner. Båda arbetena kräver
noggrannhet och servicekänsla, även kundkontakter
ingår i arbetet. Utvecklingen inom yrket går mot att det
blir alltmer elektronik och mindre mekanik för mekanikern
att hantera. Som vuxenlärling är ca 70 % av din utbildning
Kurser
Inriktning personbilsmekaniker
FODFOO0
Fordonsteknik – intro................. 200
PERPES0
Personbilsteknik – intro.............. 200
PERREA0
Rep. av personbilar och lätta
transportfordon.......................... 300
PERBRO0
Bromsar, kaross och
chassikomponenter................... 200
PERMOT0
Motor och kraftöverföring........... 300
Totalt antal poäng..............................1200
Inriktning lastbilsmekaniker
FODFOO0
Fordonsteknik – intro................. 200
MASMAI0
Maskin- o lastbilsteknik
introduktion................................ 200
MASREP0
Rep av lastbilar och
mobila maskiner........................ 300
MASLAT0
Lastbilar och utrustning............. 300
MASLAI0
Lastbilsmonterad hydraulik och
pneumati.................................... 100
MASSTY0
Styr- o övervakningssystem....... 100
Totalt antal poäng..............................1200
GRNORI11G Digital kompetens............................ 50
KGYORI11D Kompetenskartläggning................... 50
Start
Start:
Längd:
Sista ansökan:

4 november 2019
52 veckor
1 oktober 2019

arbetsplats-förlagd (APL). Övrig tid kommer du att vara
på Rönnowska skolan för att läsa de teoretiska delarna
av utbildningen, lära dig grunderna samt göra teoretiska
och praktiska prov. Studierna bedrivs på heltid. Har du
redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning
inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva
dina kunskaper vilket kan förkorta studietiden. Utbildningen
är avgiftsfri men du måste själv bekosta kurslitteraturen.
Utbildningsort
Helsingborg
Rönnowska skolan
Bredgatan 22, Helsingborg
Arbetsplatsförlagd tid
70% av din utbildning är arbetsplatsförlagd.
Förkunskaper
För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig
utbildningen behöver du ha godkänt betyg från
grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller
motsvarande. B-körkort krävs.
Informationsmöte
För att bli antagen till personbils-/lastbilsmekanikersutbildningen krävs att du går på ett obligatoriskt
informationsmöte. Informationsmötet äger rum på
Rönnowska skolan tisdagen den 24 september kl
15:00. Vi träffas på café Engine på Cindersgatan 19.
Ansökan
Du ansöker via en webbansökan www.helsingborg.
se/vuxansokan. Är du folkbokförd i Helsingborg och
vill få kontakt med en studievägledare gå in på www.
helsingborg.se/vuxenutbildning.
Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver
vägledning, ta kontakt med komvux i din hemkommun.
Du behöver bifoga dina skolbetyg samt kopia på ditt
körkort med ansökan.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Ulrika Eriksson, Samordnare
E-post: ulrika.eriksson@helsingborg.se

