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Låt arbetsplatsen bli ditt klassrum!
Att arbeta som slaktare och styckare är ett hantverksyrke i en bransch med stort behov av utbildad perso-
nal. Utbildningen är en lärlingsutbildning som ger dig kunskaper att arbeta med någon av yrkesutgångarna 
slaktare eller styckare mot slakt. Att arbeta som slaktare/styckare kräver god rörlighet och fysik.

Slaktaren arbetar med djurens välbefinnande innan avlivning. Därefter sker uppstyckning, klassificering, 
vägning och nedkylning av djuret. Styckaren skär ut detaljer på rätt sätt. Du lär dig att skilja ut och stycka 
de olika köttdelarna, skinka, kotlettrad, bog och karré. I en butik som köper grovstyckat, styckas alla delar 
och förpackas av en styckare.

• Du kommer att arbeta med både nöt- och fläskdjur.

Innehåll
Utbildningen varvar teoretiska och praktis-
ka moment på företaget. Du får kunskaper 
och praktiska färdigheter som intransport, 

avlivning, uppslaktning, styckning, konsumentpack-
ning till expedition. 

Den praktiska utbildningen sker på företaget A.J. 
Dalberg Slakteri/Brålanda. Teori läser du på 
Nuntorp varje fredag.

Arbetsmarknad och yrken
Här finns branschen som skriker efter ut-
bildad personal. Det finns ett stort behov 
av slaktare och styckare pga av att för få 

utbildas inom köttindustrin. 

Behovet att rekrytera kompetent personal stor. 
Efter godkänd utbildning är utsikterna till anställ-
ning/provanställning väldigt goda.

Lärlingsutbildning för vuxna ska ge en grundläggande yrkesutbildning och ökad arbetslivserfarenhet. Med en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare 
på skolan ska du få kunskaper inom ett yrkesområde. Som lärling tillbringar du större delen av utbildningen på en arbetsplats (APL).



Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Telefonväxel: 0521-72 27 40

En del av 
Kunskapsförbundet

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. 

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

3 studieperioder - se hemsida för aktuella datum

Reservation för ändringar i studieperioderna.
Läs mer om utbildningen på hemsidan.

KURSER | 1100 POÄNG

Poäng Poäng

Hygien 100 Livsmedel/näringskunskap 100

Service och bemötande 100 Styckning 1 100

Styckning 2 100 Styckning 3 200

Styckning 4 100 Specialisering slakt: Finstyckning 100

Specialisering slakt: Nöt (slakt) 100 Specialisering slakt: Gris (slakt) 100

Möjliga tillvalskurser:

Specialisering styckning: Finstyckning 100-300 poäng

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

FÖRKUNSKAPSKRAV
Godkänt betyg i:

SFI D

Önskvärda kunskaper: Förstå muntliga instruktioner på engelska.


