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LÄRLING

KOMBINERAT MED YRKESSVENSKA

YRKESUTBILDNING
Kompetenscentrum Falkenberg fortsätter under 2018 med lärlingsutbildningar tillsammans med FUAB
inom nedanstående yrkesområden. Lärlingsutbildning innebär att du kommer genomföra en stor del av
utbildningen på ett företag och att en del kommer att vara skolförlagd.

Du kan välja mellan följande utbildningar:
Installationselektriker
Ventilationstekniker
Larmtekniker
VVS-montör
Svetsare
Industritekniker

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:

Det utgår en kostnad på 1000 kr för kurslitteratur och
arbetskläder.
Utbildningarna pågår under cirka 51 veckor på heltid utan uppehåll och läses som en lärlingsutbildning.
De första tre veckorna består av en orienteringskurs där dina tidigare erhållna kunskaper kartläggs och
prövas mot de krav som kommer ställas senare under utbildningen. Orienteringskursen är även en
förberedelse för kommande studier. Inom lärlingsutbildningen genomför du 70 % av utbildningen ute på
en arbetsplats och 30 % i skolan, där teoretiska studier och praktiska övningar förekommer. Ute på
arbetsplatsen har du kontinuerligt stöd av en eller flera handledare och i skolan finns din lärare tillgänglig
under lektionstillfällena. Undervisningsspråk är svenska och engelska. Validering av eventuella tidigare
kunskaper sker inom ramen för utbildningen.

OBS! Kurserna genomförs i Falkenberg!
KOMPETENSCENTRUM FALKENBERG
Igeldammsvägen 1, 311 35 Falkenberg
0346-88 60 00 | kompetenscentrum@falkenberg.se | www.kommun.falkenberg.se/vuxenutbildning
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Yrkesval - 51 veckors lärlingsutbildning
- varav de första tre är en orienteringskurs
Installationselektriker
En installationstekniker arbetar ofta i ett elteknikföretag och gör installationer av olika slag. Det kan
handla om att installera, programmera och driftsätta säkerhetssystem.

Ventilationstekniker
Innebär att du arbetar med att injustera och serva en ventilationsanläggning. Som ventilationstekniker
kan du arbeta för stora eller små ventilationsföretag, privata eller offentliga fastighetsbolag.

VVS-montör
En VVS-montör installerar och reparerar rör och annan utrustning för värme, ventilation och sanitet i alla
typer av fastigheter.

Svetsare
Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder. Man kan
arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner

Larminstallatör
Som Larmtekniker arbetar du inom säkerhetsbranschen. Man är ofta anställd av ett elinstallationsföretag,
elteknikföretag eller larm- och säkerhetsföretag

Industritekniker
Industritekniker arbetar t.ex. med produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom
teknisk industri. Du arbetar med planering, design, tillverkning och drift med hjälp av avancerade tekniska
system.

Info och ansökan
För att söka till utbildningen går 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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