Yrkesutbildning

Fordonsmekaniker
Som fordonsmekaniker är du del av en spännande bransch med mycket goda
framtidsutsikter.
Du servar, felsöker och reparerar fordon med den senaste tekniken. Dagens fordon är
tekniskt mycket avancerade där flera system samverkar för att optimera prestanda,
effektivitet, bränsleförbrukning samt för att minimera miljöpåverkan.
Utbildningen har två yrkesutgångar. Ett begränsat antal platser är till
personbilsmekaniker och ett begränsat antal platser är till lastbilsmekaniker.
Att arbeta som personbilsmekaniker innebär service, diagnos och reparation av
personbilar och lätta lastbilar.
Att arbeta som lastbilsmekaniker innebär service, diagnos och reparation av tunga
lastbilar och bussar.
I din ansökan väljer du antingen Fordonsmekaniker - personbil eller
Fordonsmekaniker - lastbil. Bägge inriktningarna av utbildningen läses parallellt.
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Upplägg
Utbildningen är i samarbete med Anderstorpsgymnasiet och sker i deras lokaler.
Undervisningen består av lektioner i verkstadslokal, teorilektioner och egna hemstudier.
Cirka 50% av studietiden är APL, lärande på företag.

Egna kostnader i utbildningen
Cirka 1 500–2 000kr. Kostnaden innefattar kursböcker, digital kurslitteratur och
skyddsskor.

Studietid
Startdatum för utbildningen är 4 februari 2019 och slutdatum är 13 december 2019.
Sommaruppehåll 24 juni till 2 augusti (vecka 26–31).
Utbildningen är på heltid och omfattar 900 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan
finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan
Kursplan Personbilsmekaniker

Kurskod

Poäng

Fordonsteknik introduktion

FODFO0

200 p

Personbilsteknik introduktion

PERPES0

200 p

Reparation personbilar och lätta lastbilar

PERREA0

300 p

Bromsar, kaross, chassi

PERBO0

200 p

Kursplan Lastbilsmekaniker

Kurskod

Poäng

Fordonsteknik introduktion

FODFO0

200 p

Reparation av lastbilar och mobila maskiner

MASREP0

300 p

Lastbilar och utrustning

MASLAT0

300 p

Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik

MASLAI0

100 p
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Behörighet
Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett
slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du
är yngre än 20 år.
I din ansökan behöver du bifoga dina betyg för att delta i urvalet vid antagning.
Viktigt är också att du har:
- Intresse av att jobba praktiskt.
- Intresse av att arbeta i ett serviceyrke.

Utbildningen förutsätter att du har egen dator.

Ansökan
Du gör din ansökan på www.skelleftea.se/vux/utbildningar-pa-vux/yrkesutbildning.
Där hittar du också datum för sista ansökan.
I din ansökan väljer du antingen Fordonsmekaniker - personbil eller
Fordonsmekaniker - lastbil.
Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.
Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Antagningsprocessen
Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess
beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt att du
uppger korrekt mailadress i din ansökan.
Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Skollagen om Kommunal Vuxenutbildning, 20 kap, 11 §.
- Vuxenutbildningsförordningen 3 kap, 7 §.
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Har du frågor?
Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Utbildningsutvecklare Ellinor Berglund på telefonnummer 070-293 51 38 eller e-post
ellinor.berglund@skelleftea.se.
Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.
Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.
Vill du ha stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller
e-post till cv@skelleftea.se. Du kan också besöka CV i hus D på Campus Skellefteå. För
öppettider se CV:s hemsida www.skelleftea.se/studie-och-yrkesvagledning.
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