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Preparandutbildning
- inför studier till Underhållstekniker
Sommaren 2019 | Halvdistans | Vänersborg

Preparandutbildning är till för dig som har grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan, men som saknar
de särskilda förkunskaper som utbildningen för Underhållstekniker kräver. Genom att läsa preparandutbildningen får du de kunskaper du behöver för att bli behörig till utbildningen – innan den startar!
Vad innebär grundläggande och särskild behörighet
till Yrkeshögskolestudier?

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan har du som
har en gymnasieutbildning, oavsett vilket gymnasieprogram du har läst, eller motsvarande kunskaper som du har
tillägnat dig på annat vis.
Särskilda förkunskaper för att studera till Underhållstekniker har du om du har praktiska eller teoretiska tekniska
förkunskaper som du har tillägnat dig genom studier,
arbete eller på något annat vis. Exempelvis genom att du
har läst en teknisk utbildning på gymnasiet, eller har arbetat inom ett tekniskt yrke.
Om du är osäker på om du uppfyller grundläggande och
särskilda förkunskaper så kontakta vår studie och yrkesvägledare Ella Höglind: ella.hoglind@kunskapsforbundet.se

Preparandutbildningen sommaren 2019

Preparandutbildningen gör dig behörig att söka till våra
tekniska yrkeshögskoleutbildningar.

Start måndag den 3 juni 2019

Preparandutbildningen är uppbyggd som en ”halvdistanskurs”. Det betyder att vi har totalt fem fysiska träffar där
vi går igenom grunderna i ellära, mekanik och programmering. Mellan träffarna kommer du att arbeta med ett
färdigt instuderingsmaterial genom en digital lärplattform
som du ges tillgång till under själva utbildningen. När
preparandutbildningen är avklarad kommer du att ha de
kunskaper som krävs för att kunna påbörja själva utbildningen i augusti.

Vi ses följande datum på Vänerparken 5, Vänersborg:
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag

3 juni kl 15.30–18.00
10 juni kl 15.30–18.00
17 juni kl 15.30–18.00
12 augusti kl 15.30–18.00
19 augusti kl 15.30–18.00

Har du frågor?
Kontakta utbildningsledare Åsa Johansson
0521-72 20 42 | asa.johansson@kunskapsforbundet.se

eller
utbildningsledare Johan Danielsson

0521-72 18 77 | johan.danielsson@kunskapsforbundet.se

Så här ansöker du till utbildningen

När du ansöker till Underhållstekniker så blir du automatiskt erbjuden en plats till Preparandutbildningen,
om du saknar de förkunskaper som krävs. Så steg 1 är att ansöka till Underhållstekniker. Gör det nu!
Använd webbansökan på https://www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-yh/

Allt börjar med en utbildning. Allt.

