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500 poäng | Heltidsstudier

Yrkesområde

Förberedande
utbildning
- kombinerat med
språkstudier

En förberedande utbildning som ger dig inblick i ett yrkesområde samt förutsättningar till vidare studier genom att kombinera yrkeskurser, arbetsplatsförlagda
studier eller studiebesök samt studier i svenska på grundläggande nivå.
Observera att detta inte är någon fullständig utbildning som leder direkt till jobb.

Vill du arbetar med teknik? Kanske som drift och underhållstekniker eller
CNC-operatör?
Teknikbranschen i Sverige går på högvarv och tekniker behövs i många olika
yrkesfunktioner. Genom att läsa vår förberedande utbildning – ”CNC och teknik
kombinerat med språkstudier i svenska” kan du läsa vidare till exempelvis drift- och
underhållstekniker inom yrkeshögskolan eller till CNC-tekniker inom kommunal vuxenutbildning.

Kostnader för utbildningen
Utbildningen är kostnadsfri, du får själv stå för arbetskläder och skor, viss personlig
utrustning samt resor vid arbetsplatsförlagda studier eller studiebesök.

Förkunskapskrav
Klar med SFI D och godkänt betyg
i matematik på grundläggande nivå
eller motsvarande.
Utbildningsort
Vänersborg
Lämna in betyg
Betygen ska vara inlämnade till
Vuxenutbildningen senast 5 juni.
Informationsträff
Obligatorisk informationsträff:
12 juni för behöriga sökande.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se.

Sök senast: 5 juni 2019
Du ansöker genom att använda webbansökan på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux/

Studieperioder och poäng
Utbildning

Studieperioder

Poäng i varje studieperiod

Förberande utbildning kombinerat med språkstudier

Studieperiod 1: 2019-08-19 - 2019-12-20

Studieperiod 1: 500 poäng

CNC och teknik

Kurs

Poäng

Produktionsutrustning 1

100

Datorstyrd produktion 1

100

Praktisk ellära

100

Orienteringskurs CNC/språk

200
Totalt: 500 poäng

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss
Studie- och yrkesvägledning

Studievägledarna på Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg hjälper dig gärna, men du behöver ha koll på viktiga tider
om du vill kontakta Studie- och yrkesvägledningen. Telefontider och drop-in tider är till för kortare frågor.
Läs mer om drop-in tider och telefontider till studie- och yrkesvägledningen på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning/
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