Låssmed/Låstekniker
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå

Om yrket
Låssmed/Låstekniker är ett yrke som kräver
noggrannhet och där god kundkontakt och serviceinriktning är av största vikt. Arbetet är
mycket varierande och arbetsuppgifterna kan
bestå utav säkerhetsrådgivning, montering, underhåll och reparationer av både mekaniska
och elektroniska lås, installationer av känsliga
säkerhetssystem vilket ställer krav på elektronikkunnande samt de regler, lagar som styr
låssmedens/låsteknikerns arbete. Kunderna
kan vara både privata och företag och arbetet
kan ske i stora lokaler, trånga utrymme eller på
höga höjder.

Utbildningstid
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba
som låssmed/låstekniker och följer de riktlinjer
som branschen (Sveriges lås- och säkerhetsleverantörers riksförbund, SLR) tagit fram kring
utbildningens innehåll.

Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.

Utbildningen
I utbildningen ingår kurser inom Låsteknik, Produktkunskap, Komvuxarbete, Larm- och övervaknings- och säkerhetssystem. Utbildningen
individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. Vid anställning ska man kunna visa upp ett
utdrag från belastningsregistret som är rent.
APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

Övrigt
Körkort (B) är ofta ett krav
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.
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Kursutbud
Innehåll
1600 poäng
Allmän automationsteknik

100 poäng

Produktionskunskap 1

100 poäng

Datorstyrd produktion 1

100 poäng

Produktutveckling 1

100 poäng

Avhjälpande underhåll 1

100 poäng

Produktionsutrustning 1

100 poäng

Komvuxarbete

100 poäng

Produktionsutrustning 2

100 poäng

Låsinstallation

200 poäng

Industritekniska processer 1

100 poäng

Låsteknik

200 poäng

Larm-, övervaknings- och säkerhets system

100päng

Passersystem

100 poäng

Människan i industrin 1

100 poäng

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

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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