STARTAR I
FEBRUARI 2020
BAS

28 VECKOR
INRIKTNING

25 VECKOR
LANDSKRONA

Yrkesvux

Industri bas

- valfri inriktning CNC, underhåll eller svets
Basutbildningen ger dig grundläggande industritekniska baskunskaper. Efter
avslutad basutbildning har du möjlighet att gå ut i arbete, eller så väljer du att läsa en
inriktning inom ett område som du är intresserad av: CNC, underhåll eller svets.
Aktuella datum
Start:
Längd:

3 februari 2020

industribas 28 veckor
därefter kan du fortsätta med
valfri inriktning 25 veckor

Sista ansökan:
Utbildningsort
Vuxenutbildningen
Landskrona

19 januari 2020

Förkunskaper
Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller
motsvarande
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.
Informationsmöte
Det är informationsmöten om utbildningen
onsdagar 20/11, 4/12, 18/12 och 8/1 kl. 14.00
på Dockgatan 30, Landskrona. (karta)
Anmäl dig till informationsmötet senast
tisdagen innan till:
torbjorn.nikolausson@landskrona.se

Industri bas

- valfri inriktning CNC, underhåll eller svets
Utbildningen ger dig kunskaper för enklare arbete inom det industritekniska området. Efter genomförd
basutbildning har du möjlighet att antingen gå direkt ut i arbete eller välja en inriktning du är intresserad av.
Inom CNC arbetar du med i att sköta datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av
detaljer. Inom underhåll arbetar du med service och reparationer inom tillverkande industri och ansvarar
för att underhålla maskiner och utrustning. Inom området svets arbetar du med olika svetsmetoder för att
reparera, tillverka och montera produkter och konstruktioner av stål och metall.
Ritningsläsning är en viktig del i utbildningen och det är därför viktigt att du har goda kunskaper i svenska,
engelska och matematik. Just nu ser framtiden ljus ut för dig som vill satsa på denna utbildning eftersom
industrin är i stort behov av kompetenta medarbetare.
Kursinfo
Du ordnar själv arbetskor med stålhätta och
oömma arbetskläder i form av arbetsbyxor, t-shirt
och långärmad tröja eller skjorta som krävs på
skolan.
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.
Industri bas
Kurskod
Kursnamn
Poäng
AUOALL0
Allmän automationsteknik........... 100
DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1............. 100
DARDAT01S Datorstyrd produktion 1............... 100
MÄIMÄN01 Människan i industrin.................. 100
PRDPRO01 Produktionskunskap 1................. 100
PRUPRD01S Produktionsutrustning 1.............. 100
SAASVT0
Svets grund................................. 100
TILTIL01
Tillverkningsunderlag.................. 100

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Det ingår 4 veckors APL i basutbildningen och
4 veckors APL i inriktningen. Det är
bra om du själv kan hitta din APL-plats.
Ansökan
Du söker till utbildningen via webbansökan:
open24.ist-asp.com/landskrona/vux/Vux/Start
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.
Är du bosatt i Landskrona och behöver vägledning
kontaktar du Vuxenvägledningen, Borgmästargatan 20, Landskrona.
Om du är folkbokförd i en annan kommun och
behöver vägledning ska du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

Totalt................................................................. 800
Efter basutbildningen kan du välja en inriktning.
Inriktning
CNC................................................................... 500
Svets................................................................. 700
Underhåll........................................................... 700

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Daniela Szigethy, studie- och yrkesvägledare
daniela.szigethy@landskrona.se
Mer information om utbildningen? Kontakta läraren:
torbjorn.nikolausson@landskrona.se

