
Underhållstekniker
Yrkesvux

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

Aktuella datum
Start:  5 oktober 2020
Slut: 25 juni 2021
Längd:   38 veckor
Sista ansökan:  20 september 2020

Utbildningsort
Vuxenutbildningen
Landskrona

I underhållsteknikers arbetsuppgifter kan t.ex ingå att hantera automatiserade processer 
inom säkerhetssystem som att praktiskt hantera underhåll (både mekaniskt och elektriskt 
underhåll), utföra förebyggande underhåll inom avancerade processer och/eller bedriva 
avhjälpande underhåll och felsökning i processtyrda anläggningar.

STARTAR I 
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Underhållstekniker har kunskap om den kvalificerade teknik som används inom processindustrin och kan 
arbeta på många olika arbetsplatser inom olika branscher, t.ex inom stål- och pappersindustrin. Utbildad 
underhållstekniker kan även arbeta som servicemontör (inom industrimaskiner), som processtekniker (inom 
styr- och reglerteknik) eller som arbetsledare inom underhåll.
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.  

Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Det ingår 8 veckors APL i utbildningen. Det är bra 
om du själv kan hitta din APL-plats.
APL är ett bra tillfälle för dig att visa dina kunska-
per för arbetsgivaren, och kan i bästa fall leda till 
arbete efter utbildningen.

Ansökan
Du söker till utbildningen via webbansökan:  
www.landskrona.se/webbansokanvux

Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Är du bosatt i Landskrona och behöver vägledning 
kontaktar du Vuxenvägledningen, Borgmästar- 
gatan 20, Landskrona. 

Om du är folkbokförd i en annan kommun och 
behöver vägledning ska du kontakta vuxen- 
utbildningen 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. 
Du ordnar själv arbetskor med stålhätta och  
oömma arbetskläder i form av arbetsbyxor, t-shirt 
och långärmad tröja eller skjorta som krävs på 
skolan. 

Kurskod Kursnamn Poäng
INUINU01 Industritekniska processer ......... 100
MÄIMÄN01 Människan i industrin ................. 100
PRDPRO01 Produktionskunskap 1 ................ 100
PRUPRD01S Produktionsutrustning 1 ............. 100
TILTIL01 Tillverkningsunderlag ................. 100
ELLPRA0 Praktisk ellära ............................ 100
ELRELF0 Elkraftteknik ............................... 100
DRIAVH02 Avhjälpande underhåll 2 ............ 100
DRIUNH0 Underhåll: hydralik o pneumatik .. 100
DRIUNT0 Underhåll: transmissioner
 och uppriktning ........................... 100
DRIUNV0 Underhåll: vibrationsteknik ......... 100
DRIUNÅ0 Underhåll: lager o smörjteknik ... 100

Totalt .............................................................. 1200

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

Underhållstekniker

http://www.landskrona.se/webbansokanvux

