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Detta är en grundutbildning för dig som vill arbeta som mekaniker, här får du lära dig att 
utföra service och lättare reparationer. Arbetet kräver noggrannhet, men även en känsla för 
service eftersom kundkontakter ingår i abetet.

Servicemekaniker
Yrkesvux

Förkunskaper
Godkänt betyg från grundskolan i svenska/
svenska som andraspråk eller motsvarande.
B-körkort
Bifoga kopior på dina betyg och ditt körkort när 
du ansöker. 

Aktuella datum
Start:  14 september 2020
Längd:  14 veckor
Sista ansökan:  1 juli 2020

Utbildare och ort
Svalöfs gymnasium och vuxenutbildning
Svalöv

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

- personbil



Servicemekaniker
- personbil

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

Utbildningen ger dig grundläggande tekniska kunskaper för att utföra reperationer och byte av slitage delar 
i samband med service, ex bromsarbeten, stötdämpare och fjädring. 

Mekanikerarbetet kräver noggrannhet och servicekänsla. Kundkontakt ingår i arbetet. Arbetsplatsen är på 
en bilverkstad. 

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
4 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagd 
(APL). Då följer du din handledares tider.

APL ger dig erfarenheter och kontakter du som du 
kan ha nytta av när du söker arbete. 

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

Du ska bifoga kopior på alla dina betyg och på 
ditt körkort.  

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. 

Kurskod Kursnamn Poäng
SEOPEB0 Personbilar, basteknik ................. 100
SEOPER01 Personbilar,  
 service och underhåll 1 ............... 100
SEOPER02 Personbilar,  
 service och underhåll 2 ............... 100
SEOPER0 Personbilar,  
 verkstad och elteknik ................... 100

Totalt ................................................................ 400

Vill du veta mer? Kontakta:
Lotta Jansson,  
studie- och yrkesvägledare
0418-66 61 06
lotta.jansson@svalof.se
www.svalov.se


