
Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå 
inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att 
motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå grupper som 
saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial 
yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Sök senast: 5 juni 2019
Du ansöker genom att använda webbansökan på Vuxenutbildningens hemsida:

www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux/

Utbildningen ger dig grunden för arbete inom industriell produktion med inriktning 
på CNC-teknik, datorstyrd svarvning och fräsning. En CNC-operatör sköter dator-
styrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av precisionsdetaljer i 
varierande storlek. Det är ett omväxlande arbete för dig som vill arbeta med 
modern teknik. Du lär dig hela processen från att läsa och förstå ritningsunderlag 
till att programmera och förbereda maskinerna och tillverka de färdiga produkterna. 
Idag råder det brist på CNC-operatörer och efterfrågan förväntas vara fortsatt stor 
även i framtiden.

Arbetsmarknad
Efterfrågan på CNC-operatörer inom metallarbete väntas vara mycket stor under 
det närmaste året. Tillgången på yrkesgruppen förväntas inte möta efterfrågan, 
vilket bland annat beror på att för få väljer utbildning inom industriteknik. Detta 
innebär att CNC-operatörer inom metallarbete har mycket goda möjligheter till 
arbete det närmaste året

Kostnader för utbildningen
Utbildningen är kostnadsfri, du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och 
från praktikplatsen (APL). Utbildningen berättigar till studiestöd. 
Läs mer om studiestöd på www.csn.se.
 

Förkunskapskrav
Grundskola eller motsvarande med 
lägst betyget godkänd i svenska del-
kurs 2 eller svenska som andraspråk 
delkurs 2 samt grundläggande kunska-
per i matematik eller motsvarande.  

Utbildningsort
Vänersborg

Lämna in betyg
Betygen ska vara inlämnade till 
Vuxenutbildningen senast 5 juni.

Informationsträff
Obligatorisk informationsträff:
12 juni för behöriga sökande.

Övrigt
Är du skriven i Uddevalla kommun gör 
du ansökan via webbansökan hos 
Kunskapsförbundet/vuxenutbildningen

CNC-operatör
1000 poäng | Heltidsstudier

Gymnasial 
yrkesutbildning

(Yrkesvux)



Kurs Poäng
CAD 1 50

CAD 2 50

CAD/CAM 100

Datorstyrd produktion 1 100

Datorstyrd produktion 2 100

Datorstyrd produktion 3 100

Industriell mätteknik grund 50

Produktionskunskap 1 100

Produktionsutrustning 1 100

Produktionsutrustning 2 100

Tillverkningsunderlag 1 100

Orienteringskurs 50

Totalt: 1000 poäng

Studieperioder och poäng
Utbildning Studieperioder Poäng i varje studieperiod
CNC-operatör

Totalt 1000 poäng
Ort: Vänersborg

Studieperiod 1: 2019-08-19 - 2019-12-20 
Studieperiod 2: 2020-01-06 - 2020-06-12

Studieperiod 1: 500 poäng
Studieperiod 2: 500 poäng

En del av Kunskapsförbundet

Vuxenutbildningen
Nils Ericsonsgymnasiet | Trollhättan

Vänerparken 5 | Vänersborg

www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
0521-72 27 40

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss

Studie- och yrkesvägledning
Studievägledarna på Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg hjälper dig gärna, men du behöver ha koll på viktiga tider 
om du vill kontakta Studie- och yrkesvägledningen. Telefontider och drop-in tider är till för kortare frågor.

Läs mer om drop-in tider och telefontider till studie- och yrkesvägledningen på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning/

Besöksadress: Vuxenutbildningen, Vänerparken 5, Vänersborg
Postadress: Vuxenutbildningen, Box 317, 462 24 Vänersborg

Valbar tredje termin Poäng
Avhjälpande Underhåll 1 100

Datorstyrd produktion 4 100

Datorstyrd produktion 5 100

Tillverkningsunderlag 2 100

Produktionsutrustning 3 100

Totalt: 500 poäng

Ansvarig lärare
Jan Möller, 070-332 70 46

jan.moller@kunskapsforbundet.se

Veronica Berg | Vänersborg
veronica.berg@kunskapsforbundet.se

Camilla Jönsson | Vänersborg
camilla.jonsson@kunskapsforbundet.se

Ella Höglind | Vänersborg
ella.hoglind@kunskapsforbundet.se

Helena Gustafsson | Vänersborg
helena.gustafsson@kunskapsforbundet.se

Lisbeth Strängbäck | Trollhättan
lisbeth.strangback@kunskapsforbundet.se 

Marita Ivarsson Axelsson | Trollhättan
marita.ivarsson@kunskapsforbundet.se

Pia Roslund | Trollhättan
pia.roslund@kunskapsforbundet.se 

Jennie Ivarsson | Vänersborg
jennie.ivarsson@kunskapsforbundet.se

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.


