
Industriteknik
Yrkesvux

Förkunskaper
Svenska/Svenska som andraspråk grund- 
läggande nivå/grundskola årskurs 9 eller  
motsvarande 
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.

Informationsmöte
För att kunna bli antagen till utbildningen  
måste du gå på ett obligatoriskt  
informationsmöte.
 
Det är torsdagen den 7 september kl. 18.00  
på Filbornaskolan, Filbornavägen 101a i  
Helsingborg.  

Aktuella datum
Start:  5 oktober 2020
Längd:   38 veckor
Sista ansökan:  6 september 2020

Utbildningsort
Filbornaskolan 
Filbornavägen 101a 
Helsingborg

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.

STARTAR I 
OKTOBER 2020
38 VECKOR 
HELSINGBORG

- svetsare, maskinoperatör, montör



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. Arbetsförmed-
lingens senast prognos visar att i yrken inom industriell tillverkning finns goda utsikter till arbete. Exempel 
på jobb du senare kan söka är maskinskötare/operatör, montör eller svetsare. 

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. 

Validering
Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller  
tidigare utbildning inom detta utbildningsområde? 
Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det 
betyder att du inte behöver läsa om det du redan 
kan och att du snabbare kan bli klar med din  
utbildning. 

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Det ingår ca 12 veckors APL i utbildningen. Då 
följer du en handledares arbetstider. Närvarokravet 
för APL-plats är minst 90%
APL är ett bra tillfälle för dig att visa dina kun- 
skaper för arbetsgivaren, och kan i bästa fall leda 
till arbete efter utbildningen.

Ansökan
Du ansöker via webbansökan  
helsingborg.se/vuxansokan 

Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Är du folkbokförd i Helsingborgs kommun och vill 
få kontakt med en studie- och yrkesvägledare gå in 
på helsingborg.se/vuxenutbildning.

Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver 
vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din 
hemkommun.

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
KGYORI11A Orienteringskurs ........................... 50
DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 ............ 100
DARDAT01S Datorstyrd produktion 1 .............. 100
DARDAT02 Datorstyrd produktion 2 .............. 100
MÄIMÄN01 Människan i industrin 1 .............. 100
PRUPRD01S Produktionsutrustning 1 ............. 100
PRUPRD02S Produktionsutrustning 2 ............. 100
SAASVT0 Svets grund ................................ 100
TILTIL01 Tillverkningsunderlag ................. 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
INUINU01 Industritekniska processer ......... 100
CADCAD01 Cad 1 ......................................... 100

Totalt .............................................................. 1450

Du måste klara av utbildningen steg för steg för att 
kunna gå vidare. 
Steg 1 Introduktion
Steg 2 Basutbildning
Steg 3 Påbyggnad

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Jerker Modéer, biträdande rektor
jerker.modeer@helsingborg.se 
0733-80 36 25
helsingborg.se/vuxenutbildning
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