
Anläggningsförare
Yrkesvux

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundskola i svenska/
svenska som andraspråk och matematik, samt 
körkort klass *B**
Bifoga kopior på dina betyg och på ditt körkort 
när du ansöker.

Informationsmöte
Inbjudan skickas hem till berörda.

Aktuella datum
Start:  11 maj  2020
Längd:  40 veckor
Sista ansökan:  9 april 2020

Utbildningsort
Vuxenutbildningen
Storgatan 9, Klippan

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du 
tillsammans med studie- och yrkesväg- 
ledare i din hemkommun. 

Ett yrke med en viktig uppgift i dagens byggande då många olika anläggningsmaskiner  
används vid grävning av grunder, bergarbeten, lastning, vägbyggen etc. I utbildningen får 
du lära dig hur maskinerna fungerar och hur de skall underhållas. Godkänt resultat på  
utbildningen ger BYN/TYA:s arbetsbok.
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För vägbyggen, husgrunder, planeringsarbeten, diken, kabelgrävning och andra byggen behövs det  
skickliga anläggningsförare. Alla anläggningsmaskiner är idag mycket avancerade med hög kapacitet och 
stor precision och en anläggningsförare måste också kunna göra enklare beräkningar och läsa ritningar.

Färdigutbildning sker på ett företag och du måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande  
yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 800 timmar. Tiden i utbildning tillgodo- 
räknar du dig (1 200 timmar).

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Ca 10 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagd 
(APL). Då följer du din handledares arbetstider
APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan 
ha nytta av när du söker jobb. 

Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du 
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din 
hemkommun. 

Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg, ditt kör-
kort och ett personbevis till din ansökan.

I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även 
efter att ansökningstiden gått ut.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till  
studiestöd från CSN. 

Utbildningen är kostnadsfri, men det tillkommer 
kostnad för skyddskläder och litteratur som du själv 
betalar.

Kurskod Kursnamn Poäng
ANAANL01 Anläggningsförare process ........ 100
ANAANA01 Anläggningsförare 1 ................... 200
ANAANA02 Anläggningsförare 2 ................... 200
ANAANA03 Anläggningsförare 3 ................... 200
ANAANA04 Anläggningsförare 4 ................... 200
ANLANÄ0 Anläggning - ledningsbyggnad... 200
ANLAANN0 Anläggning väg - byggnad ......... 100

Totalt .............................................................. 1200

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

Anläggningsförare

Vill du veta mer? Kontakta:
Eva Nohage, studie- och yrkesvägledare
0435-283 55
komvux@klippan.se
www.klippan.se/vuxenutbildningen


