Industri Bas
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå

Om yrket
Bas utbildningen inom industri syftar till att ge
grundläggande kunskaper inom industriell produktion, arbetsmiljöarbete. Syftet är även att
eleven ska få grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning
samt att utföra enklare arbetsuppgifter inom
maskinell materialbearbetning och produktframställning. Tanke är att man efter basutbildningen ska gå vidare till en inriktning som t.ex
svetsare eller industriell träarbetare.
Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna kring industriell produktion, förmågan
att arbeta med verktyg och industriell utrustning
samt förmågan att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
produktframställning.

Utbildningen
I utbildningen ingår kurser inom Industritekniska processer, Avhjälpande underhåll, Produktionskunskap, Människan i industrin, Produktionsutrustning, Datorstyrd produktion samt
Allmän automationsteknik. Utbildningen individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet.
APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.
Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.
Övrigt
Körkort (B) är en fördel.
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.

Utbildningstid
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.
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Kursutbud
Innehåll
700 poäng
Industritekniska processer 1
Avhjälpande underhåll 1
Produktionskunskap 1
Människan i industrin 1

100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng

Produktionsutrustning 1
Datorstyrd produktion 1
Allmän automationsteknik

100 poäng
100 poäng
100 poäng

Länk till utbildaren
https://movant.se/utbildningar-komvux/

Ansökan
Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida
www.kristianstad.se/vlc
För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på
VLC, Väglednings- och lärcentrum.
Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun

Strävar du efter en komplett gymnasieexamen,
ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun
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