
CNC-operatör
Yrkesvux

Förkunskaper
SFI D eller motsvarande. Det är en fördel om 
du har grundläggande kunskaper i engelska. 
En del undervisningsmaterial och instruktioner  
till CNC-maskinerna är på engelska. 
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.

Informationsmöte
I juni ordnas ett studiebesök på ett industri- 
företag för dig som söker utbildningen. Du får 
information om studiebesöket när din ansökan 
kommit in till oss.

Aktuella datum
Start:  17 augusti 2020
Längd:   42 veckor
Sista ansökan:  3 juni 2020

Utbildningsort
Utbildningscentrum
Vuxenutbildningen
Örkelljunga

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

Detta är en yrkesutbildning för dig som är tekniskt intresserad. Som CNC-operatör  
ansvarar du för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med 
hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av främst metall som ingår i verkstadsproduktionen. 
Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag. 

STARTAR I 
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Utbildningen ger dig bland annat kunskaper i ritningsläsning, mätteknik, arbetsmiljö och säkerhet, grundläg-
gande svarv-, fräs- och CNC-teknik samt underhållsteknik. I undervisningen varvas teoretiska och praktiska 
moment med varandra. Du arbetar mestadels självständigt eller i små grupper med praktiska uppgifter. 

Efter utbildningen kan du tex söka arbete som CNC-operatör. Arbetsuppgifterna kan bestå av att förbereda 
och ställa in CNC-maskiner, mäta och kontrollera detaljer, programmera eller justera i program och före-
byggande underhåll av verktyg och maskiner. Just nu ser framtiden ljus ut för dig som vill satsa på denna 
utbildning eftersom industrin är i stort behov av kompetenta medarbetare.  

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
APL är minst 6 veckor. Den ger dig fördjupade 
kunskaper och en möjlighet att skapa användbara 
kontakter i näringslivet.

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

Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg till din 
ansökan.

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

Kursinfo
Du ordnar själv med skyddsskor och arbetskläder 
till kursstarten. En kostnad på ca 450 kr tillkommer 
för läromedel. 
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till  
studiestöd från CSN. 

Kurskod Kursnamn Poäng
PRUPRD01S Produktionsutrustning 1 ............. 100
PRUPRD02 Produktionsutrustning 2 ............. 100
MÄIMÄN01 Människan i industrin ................. 100
TILTIL01 Tillverkningsunderlag 1 .............. 100
DARCAD0 Cad/Cam .................................... 100
DARDAT01 Datorstyrd produktion 1 .............. 100
DARDAT02 Datorstyrd produktion 2 .............. 100
DARDAT03 Datorstyrd produktion 3 .............. 100
PRFPRF01 Industriteknisk fördjupning ........... 50

Totalt ................................................................ 850

I mån av plats kan du byta Datorstyrd produktion 3, 
mot Svetsgrund 100p.

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Cecilia Andersson, studie- och yrkesvägledare
cecilia.andersson@orkelljunga.se
Eva Bjarve, lärare
eva.bjarve@orkelljunga.se
Tommy Andersson, lärare
tommy.andersson@orkelljunga.se
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