Karosseri och lackering
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå

Om yrket / Utbildningen
När du väljer att utbilda dig inom Karosseri och
Lackering så genomgår du först en gemensam
introduktion till Fordonsteknik. Därefter väljer
du fördjupningskurs med inriktning karosseri
eller lackering beroende på om du vill arbeta
som bilskadereparatör eller billackerare. I utbildningen ingår grundläggande kunskap om
karossens form samt funktion för att kunna reparera och ge service på karosser och karossdetaljer, eller för att arbeta som billackerare. I
utbildningen ingår även att du får arbeta med
olika svetsmetoder och avancerad utrustning
som bland annat riktbänkar och mätinstrument.
Som lackerare får du även lära dig spackla,
slipa, maskera och sprutlackera.
Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som
bilskadereparatör eller billackerare.
Utbildningstid
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
Bägge inriktningarna startar med gemensam
kurs som är en Introduktion till Fordsonteknik.
Därefter väljer du inriktning karosseri eller lackeringsteknik. I Karosseri utbildningen ingår kurser som Riktningsteknik, Lackeringsteknik, Karosserikonstruktioner och inredning, Riktbänkssystem, Skadebesiktning och produktionsflöde
samt Skarvnings- och Sammanfogningsteknik.
I Lackeringsteknik utbildningen ingår kurser
som Lackeringsteknik – introduktion och applicering, Riktningsteknik, Baskurs i lackering,
Färg och dekorationslackering, Lackeringssystem samt Produktionsflöde. 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.
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Kursutbud
Innehåll
1400 poäng
Karosseri

Lackering

Fordonsteknik introduktion
Riktningsteknik – introduktion
Lackeringsteknik – introduktion
Karosserikonstruktioner och
inredning
Riktbänkssystem
Skadebesiktning och
produktionsflöde
Skarvnings- och
sammanfogningsteknik

200 poäng Fordonsteknik introduktion
200 poäng Lackeringsteknik – introduktion
200 poäng Riktningsteknik – introduktion
Baskurs i lackering
200 poäng Färg och dekorationslackering
200 poäng Lackeringsteknik – applicering
Lackeringssystem
100 poäng Produktionsflöde

200 poäng
200 poäng
200 poäng
300 poäng
100 poäng
100 poäng
200 poäng
100 poäng

300 poäng
Länk till utbildaren

https://www.kristianstad.se/sv/barn-och-utbildning/gymnasieskola/gymnasieskolor/
wendesgymnasiet/vara-program/program/

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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