STARTAR I
SEP 2020
12 VECKOR
SVALÖV

Yrkesvux

Maskinförare
- lantbruk

Är du intresserad av maskiner och vill arbeta inom lantbruket då kan vår utbildning vara
något för dig. Här får du kunskaper kring att köra, serva och underhålla traktorer och övriga
maskiner som ingår i ett modernt lantbruk.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:

14 september 2020
12 veckor
1 juli 2020

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

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundskola i svenska/
svenska som andraspråk.
Det är bra om du har körkort eftersom
praktiken är på gårdar dit kollektivtrafiken inte
alltid når.
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.

Maskinförare
- lantbruk

Maskinförare inom lantbruk behöver ha bred kunskap om hur de olika maskinerna och redskapen fungerar
och hur man bör sköta och köra dem.
Du kan arbeta på växtodlingsgårdar eller djurgårdar, men kan även bli anställda av maskinstationer som
säljer maskintjänster till lantbrukare. Även arbete inom skogsbruket kan förekomma.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.
Kurskod
NAUNAU0
LAULAT01
SEISEI01

Kursnamn
Poäng
Naturbruk.................................... 200
Lantbruksmaskiner 1................... 100
Serviceteknik naturbruk 1........... 100

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

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik
En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik
(APL). Då följer du din handledares arbetstider.
APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan
ha nytta av när du söker jobb.
APL är 4 veckor.
Ansökan
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux gör du
tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din
hemkommun.
Du ska bifoga kopior på dina skolbetyg och ett
personbevis till din ansökan.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

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

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

