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Vill du snabbt komma ut på arbetsmarknaden och arbeta 
i en spännande och omväxlande miljö, med industriell 
produktion? Då är denna utbildning ett klokt val! Vi 
ger dig en bra grund, med både yrkeskurser och ett 
arbetsplatsförlagt lärande. Den 7 oktober 2019 startar 
en industriteknisk utbildning på Filbornaskolan, som är 
en gymnasial utbildning inom yrkesvux. Har du redan 
yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom 
vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och pröva 

dina kunskaper. Då behöver du inte läsa om det du redan 
kan vilket innebär att du kan ta fler kurser i din utbildning. 
Det är stor brist på duktiga medarbetare med utbildning 
inom produktion i svensk industri. Hårda krav på leverans 
och kvalité tillsammans med högteknologiska maskiner 
utmärker denna bransch. Arbetsförmedlingens senast 
prognos visar att i yrken inom industriell tillverkning finns 
goda utsikter till arbete. Exempel på jobb du senare kan 
söka är;maskin-skötare/operatör, montör eller svetsare. 

Vill du veta mer? Kontakta:
Jerker Modéer, Bitr. rektor
Telefon: 0733-803625
Adress: Filbornavägen 101a, 251 89 Helsingborg
E-post: jerker.modeer@helsingborg.se

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

Industriteknisk utbildning

Kurser
KGYORI11A Orienteringskurs ......................... 50
MÄIMÄN01 Människan i industrin ................ 100
PRUPRD01S Produktionsutrustning 1 ............ 100
PRUPRD02S Produktionsutrustning 2 ............ 100
TILTIL01 Tillverkningsunderlag 1 ............. 100
DARDAT01S Datorstyrd produktion 1 ............ 100
DARDAT02S Datorstyrd produktion 2 ............ 100 
SAASVT0 Svets grund .............................. 100
SAAKÄL01S Kälsvets 1 (MIG/MAG) .............. 100
SAAKÄL01S Kälsvets 1 (MMA) ...................... 100
SAAKÄL01S Kälsvets 1 (TIG) ......................... 100
PRFPRF01 Industriteknisk fördjupning 1 ....... 50
PRFPRF02 Industriteknisk fördjupning 2 ....... 50
DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 ............ 100
INUINU01 Industritekniska processer ........ 100

Totalt antal poäng .............................1350

Start
Start: 7 oktober 2019 
Längd: 38 veckor
Sista ansökan: 9 september 2019

Utbildningsort
Helsingborg
Filbornaskolan
Filbornavägen 101a, 251 89 Helsingborg

Arbetsplatsförlagd tid
En viss del av utbildningen är arbetsplatsförlagd, ca 
12 veckor, v. 16-27. 
Närvarokrav om minst 90% för APL-plats!

Förkunskaper
Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper. 
Om du inte har svenska som modersmål krävs att du 
har minst godkänt i kursen Svenska som andraspråk 
på grundläggande nivå.

Informationsmöte
För att kunna bli antagen till utbildningen måste du 
också gå på ett obligatoriskt informationsmöte. Detta 
hålls i Helsingborg på Filbornaskolan, Filbornavägen 
101 A, torsdag den 5 september kl 15:30. 

Ansökan
Du ansöker via en webbansökan www.helsingborg.
se/vuxansokan. 

Är du folkbokförd i Helsingborg och behöver få kontakt 
med en studievägledare gå in på www.helsingborg.
se/vuxenutbildning. 

Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver 
vägledning ta då kontakt med komvux i din hemkom-
mun. Du behöver bifoga dina skolbetyg med ansökan.  
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