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Plats: Industriskolan, Hästskovägen 3, Hofors   
Förkunskapskrav: Grundskolebetyg eller motsvarande. 

Godkända betyg i matematik,  
svenska/svenska som andraspråk. 

  

Kurstid: 21 Augusti 2023 — 20 December 2024   
Antal platser: 16 st   
Kurser som ingår:    
Termin 1-2 Svets grund 100p  
 Kälsvets 1 (MMA) 100p  
 Kälsvets 1 (MAG) 100p  
 Kälsvets 2 (MMA) 100p  
 Kälsvets 2 (MAG) 100p  
 Tillverkningsunderlag 1 100p  
 Materialkunskap 100p  
 Produktionsutrustning 1 100p  
 Människan i industrin 100p  
 Avhjälpande underhåll 1 100p  
 Produktionskunskap 1 100p  
    
Termin 3 Avhjälpande underhåll 2 100p  
 Komvuxarbete 100p  
    
Val av inriktning Svets   
Termin 3 Sammanfogning 100p  
 Stumsvets 1 (MMA) 100p  
 Stumsvets 2 (MAG) 100p  
    
 CNC   
 Datorstyrd produktion 100p  
 Produktionsutrustning 2 100p  
 CAD/CAM 100p  
    
 Summa 1 600p  

Utbildningen bedrivs i nära samarbete med industriföretagen  
ENERCO, OVAKO och SKF Coupling Systems m.fl. 

Vad är yrkesvux? 

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den 
kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på 
personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar 
gymnasieutbildning med yrkesinriktning eller har en gymnasial yrkesutbildning 
som behöver kompletteras. 

Vem får delta i yrkesvux? 
Satsningen på yrkesvux riktar sig till de grupper som saknar 
gymnasieutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Även nya svenskar 
som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt 
ny kan delta i yrkesvux. 
 
På verkstadsutbildningen studerar du fyra dagar i veckan, på plats, med 
lärarledda lektioner och praktiska övningar i svetsning, svarvning, fräsning 
mm. 
 
De övriga dagarna studerar du på egen hand och läser in teoretiska kunskaper 
via interaktivt datorbaserat läromedel. Datorn (PC) ska du hålla med själv. 
Vi föreslår att du försöker hitta klasskamrater att studera tillsammans med. 
Det är alltid lättare att lära tillsammans. 
 
Välkommen att kontakta oss för att få svar på dina frågor! 
 


