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     Inriktning

UNDERHÅLL

Snart kan jobbet vara ditt!
En ny karriär väntar! Den är inte ens så långt bort som du tror. Inom ett år kan det nya jobbet vara ditt för industrin 
behöver dig som har ett teknikintresse och som gillar maskiner och industriell utrustning.

Industri med inriktning mot underhåll betyder att du arbetar med att sköta förebyggande och avhjälpande underhåll 
på maskiner och utrustning. Arbetsuppgifterna kräver kunskap inom många olika sorters teknik för att minska risken 
för driftstopp eller kunskap att utföra felsökning och reparation av olika maskiner. Det är vanligt att du arbetar på en 
underhållsavdelning inom industri- eller tillverkningsföretag.

Omfattning
Du studerar 2 studieperioder, motsvarande cirka 1 år. 
Utbildningen genomförs på heltid på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg med lektioner i klass.

Innehåll
Under utbildningens första del får du lära dig 
grundläggande industriteknik om bland annat 
industriell produktion och arbete med verktyg 

och industriell utrustning. 

I utbildningens andra del kommer du fördjupa dina kun-
skaper med inriktning mot underhåll och service av utrust-
ning och maskiner samt kring säkerhet i arbetet. Genom 
hela utbildningen varvas praktik med teori.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i 
varje studieperiod. Det ger dig praktisk inblick kommande 
yrkesliv.

Arbetsmarknad och yrken
Efterfrågan på underhållstekniker inom indu-
strin är mycket stor. 

Arbetsplatserna finns överallt där det finns automati-
serade processer, till exempel i tillverknings- och pro-
cessindustrin. Det förekommer även yrkesroller som 
servicemontör inom industrimaskiner, processtekniker 
inom styr- och reglerteknik eller som arbetsledare inom 
underhåll.

Yrkesvux är gymnasiala yrkesutbildningar skapade för dig som vill gå en yrkesutbildning som leder till arbete. Det är attraktiva yrkesutbildningar som ger 
dig chansen att omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja kompetens som du redan har. Utbildningarna fokuserar på praktisk kunskap inom branscher med 
behov av nya medarbetare.
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Poäng Poäng

Industritekniska processer 1 100 Avhjälpande underhåll 1 100

Produktionskunskap 1 100 Tillverkningsunderlag 1 100

Produktionsutrustning 1 100 Datorstyrd produktion 1 100

Allmän automationsteknik 100 Underhåll - driftsäkerhet 100

Underhåll - elteknik 100 Underhåll - lager och smörjteknik 100

Avhjälpande underhåll 2 100 Underhåll – mekatronik 100

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll.
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Sök utbildningen
Använd webbansökan | Komvux. 
Du hittar den på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux

BankID
För webbansökan behöver du ett BankID.

Antagningsbesked
Du får ett antagningsbesked med post samt e-post.
I ditt antagningsbesked hittar du viktiga datum som du behöver ha koll på.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen
Du hittar kontaktformulär här: 
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning

Där hittar du även tider för telefon och drop-in. 
Tänk på att under ansökningstider kontakta studievägledningen i god tid och eventuellt 
boka tid för ett längre samtal. 

FÖRKUNSKAPSKRAV
Godkänt betyg i:

Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Matematik på grundläggande nivå

Kostnader för utbildningen: Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studie-
material, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebe-
sök osv. Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se

STUDIEPERIODER OCH POÄNG

Studieperiod 1 Studieperiod 2

2022-08-22 - 2023-01-06 2023-01-16 - 2023-06-02

Reservation för ändringar i studieperioderna


