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Poäng: 400 - 500 poäng 
Programmål: Grundläggande industriutbildning med syfte att förbättra 

möjligheterna till anställning. 
 

Kursen ger grundläggande kunskaper, teoretiskt och praktiskt, inom 
industriprocesser, arbetsmiljö och produktionskunskap. Vi behov kan stödjande 
kurser i svenska ingå. Du som anmäler dig till utbildningen ska ha intresse av att 

lära dig ett praktiskt yrke inom industriföretag. 
 
 

Kursinnehåll: 

Kursen varvar teori cirka 1 dag i veckan och 

praktik, lärande på arbetsplats- 3-4 dagar i 

veckan. Aktuella studerande placeras ut på 

företag efter intervjuer. 

 

Kursstart: Kursen beräknas starta i februari 

2023 och pågår cirka 20–25 veckor. 

Individuell variation i tid kan förekomma. 

Utbildningen är på heltid. 

 

Förkunskaper: 

Du behöver ha klarat minst SFI D-nivå.  

För den som inte har svenska som 

modersmål kan stödkurser i svenska 

erhållas. Svenska som andra språk kan i 

vissa fall till kombineras med utbildningen. 

 

Körkort är en fördel, men inget krav. 

 

 

Administration: 

Telefon: 0530-182 84 

E-post: sandra.dagerbrant@mellerud.se 

 

 

Besöksadress: 

Parkgatan 8 

Dahlstiernska Gymnasiet/Kulturbruket 

464 30 MELLERUD    

  

Plats: 

Teori i Vuxenutbildningens lokaler,  

Parkgatan 8. Praktiken sker på tilldelat 

företag. 

 

Kostnader: 

Den studerande står själv för kostnader för 

skyddsskor, överdragsklädsel, litteratur samt 

ev. verktyg. 

 

Från annan kommun: 

Om du inte är skriven i Melleruds kommun, 

var vänlig kontakta Vuxenutbildningen i din 

hemkommun, som först ska godkänna din 

ansökan.  

 

För vägledning, information om 

studiemedel med mera: 

Kontakta studie- och yrkesvägledaren: 

veronica.stenberg@mellerud.se 

Telefon: 0530-183 82 
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Kurskod                                          Poäng 

 

Introduktion till kurs  100 

 

Människan i industrin  100 

 

Produktionskunskap  100 

 

Industriprocesser  100 

 

/Yrkessvenska alt SFI D  100 

 

Ev. fördjupningskurs  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

Introduktion till 

kurs 

    Vux/företaget 

Efter behov 

Yrkessvenska 

Vux 

  Arbetsplatsförlagt lärande ute på företag 4 dagar 

Skolförlagd tid 1 dag 

           via vuxenutbildningen alt APR via Arbetsförmedlingen  
 

Människan i 

industrin 

Företaget/ 

Vuxenutbildningen  

Människan i 

industrin 

Företaget/ 

Vuxenutbildningen  

 Efter behov i 

kombination 

med SFI 

Vux 

Industritekniska 

processer  

Företaget/ 

Vuxenutbildningen 

Företagsanpassad 

fördjupningskurs   

Vux/företaget 

 

    Vux/företaget 


