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LÄRLING

KOMBINERAT MED YRKESSVENSKA

YRKESUTBILDNING

Kompetenscentrum Falkenberg fortsätter under 2018 med lärlingsutbildningar tillsammans med Movant
inom nedanstående yrkesområden. Lärlingsutbildning innebär att du kommer genomföra en stor del av
utbildningen på ett företag. När du genomför den skolförlagda utbildningen är den antingen i Varberg
eller i Halmstad. När det gäller den företagsförlagda utbildningen försöker vi i möjligaste mån förlägga
den till din hemkommun.
UTBILDNINGAR I HALMSTAD
Väg och anläggningsarbetare
Murare
Plattsättare
Träarbetare (snickare)
Golvläggare
Takmontör
Ställningsbyggare
Betongarbetare
Håltagare

UTBILDNINGAR I VARBERG
Personbilsmekaniker
Tunga fordon mekaniker
Lager och terminalarbetare (del av utbildning i Halmstad)
Lackering
Bilplåtslagare
Målare

Denna utbildning passar dig som:
•

•

•

I första hand är nyanländ över 20 år med uppehållstillstånd och
utbildningsbakgrund och/eller yrkeserfarenhet inom ovanstående
yrkesområden.
I andra hand är nyanländ över 20 år med uppehållstillstånd utan
utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenhet inom ovanstående
yrkesområden.
I tredje hand är över 20 år utan gymnasieexamen eller motsvarande.

Kursstart:
8 januari  19 mars 20 augusti 29 oktober
Behörighetskrav:
Du ska ha vissa kunskaper i svenska. Du är alltså behörig att söka även
om du inte är klar med dina SFI-studier. Har du kunskaper i engelska
motsvarande grundskolenivå är kraven på svenskakunskaper lägre.
Kostnader:

Utbildningen är kostnadsfri. Tåg- eller busskort till Halmstad
och/eller Varberg ingår.
Utbildningen ger dig de kunskaper och kurser som behövs för att arbeta inom respektive yrke. Efter den
inledande orienteringskursen på cirka 8 veckor får du en utbildningsplan som beskriver din väg till valt
yrke. Viktigt att tänka på är att orienteringskursen syftar till att se att du även har förutsättningar
(intresse, motivation och kunskaper) att klara av en hel utbildning. Klarar du inte genomföra
orienteringskursen kan Kompetenscentrum neka dig vidare fortsättning.
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Utbildningens upplägg och omfattning
Period 1 (cirka 8 veckor förlagda i Falkenberg, Varberg och Halmstad)
Vi startar med en orienteringskurs där dina språkkunskaper prövas mot de krav som kommer ställas
senare under utbildningen. Du kommer även, vid behov, få möjligheten att göra ett (teoretiskt)
självskattningstest för att validera dina kunskaper mot de yrken som Movant erbjuder. Under
veckorna kommer du arbeta främst teoretiskt, och få kunskaper om den svenska arbetsmarknaden
och lära dig om rit- och mätteknik (ritningsläsning i kombination med matematik) samt verktygslära.
De första 4 veckorna kommer genomföras i lokaler i Falkenberg.
De resterande 4 veckorna kommer du att få prova på arbetsmoment inom de olika yrkena. När det
gäller bygg kan det röra sig om att: kakla, enklare murning, målningsarbeten och mindre
byggnationer i trä. Inom fordon får du genomföra enklare service, grundläggande fordonskunskap
inom bromsar och karosstyper. Det ingår även en del övningar på engelska, då många manualer inom
fordonsbranschen enbart finns på engelska är det viktigt att du har goda språkkunskaper. Dessa 4
veckor genomförs i Halmstad eller Varberg.
Efter period 1 tas beslut om vidare fortsättning. Det som kommer att bedömas är bland annat:
språkliga förutsättningar, praktiska kunskaper och intresse/motivation.
Period 2 (förlagd till Halmstad eller Varberg)
Om du blivit godkänd i orienteringskursen fortsätter du till den skolförlagda utbildningen. Den
kommer att genomföras i Halmstad eller Varberg beroende på vilken inriktning du blivit antagen till.
Utbildningen individanpassas så att utbildningsplanen kan se olika ut beroende på hur dina
förutsättningar är. Har du utbildning sedan tidigare kommer till exempel fokus läggas på den
teoretiska biten.
Period 3 (företagsförlagd)
Företagsförlagd utbildning inom valt yrke. Denna period är en del av din utbildning, och lärare från skolan
kommer att följa upp så att du får de kunskaper som förväntas. Movant kommer att försöka anordna så att
du får denna del av utbildningen förlagd till din hemkommun.

Info och ansökan
För att söka till utbildningen kontaktar du till studie- och yrkesvägledarna på Kompetenscentrum i
Falkenberg eller till studie-och yrkesvägledaren i den kommun du är bosatt i. Vill du ha ytterligare
information eller eventuellt komma på studiebesök kan du även kontakta nedanstående personer:

Camilla Närvall: camilla.narvall@falkenberg.se

Kristina Johansson: kristina.johansson2@falkenberg.se

Pia Fredsted: pia.fredsted@falkenberg.se

Rektor, Dan Randelid: dan.randelid@falkenberg.se
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