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Utbildning inom snickerproduktion 
En utbildning i samarbete med Astar där praktiska 
laborationer är en dag per vecka på T2/Arenan i Skellefteå. 
Utbildningen vänder sig till dig som i framtiden vill jobba 
som medarbetare inom modern träindustri. Det kan vara i 
företag som jobbar med tillverkning av komponenter, 
trappor, glaspartier, inredningssnickerier, förstertillverkning eller andra typer av snickerier. 
Utbildningen ger dig en ökad arbetslivserfarenhet, ett utökat kontaktnät och en inblick i branschen 
som helhet.  

Möjligheterna till arbete efter avslutad utbildning med gott resultat, är goda. 

Utbildningens start- och slutdatum: 
1 oktober 2018—1 februari 2019 utan studieuppehåll  

 
Kursplan 
Utbildningen är på heltid och omfattar 600 gymnasiepoäng. 
Utbildningen är CSN-berättigad 

Materialkunskap 1  MAEMAT01  100p 
Produktionskunskap 1  PRDPRO01  100p 
Produktionsutrustning 1  PRUPRD01S  100p 
Produktionsutrustning 2  PRUPRD02S  100p 
Produktionsutrustning 3  PRUPRD03S  100p 
Tillverkningsunderlag 1  TILTIL01  100p 

 

Upplägg 

De flesta veckorna i utbildningen ser ut så här: 
En dag per vecka är lärarledda studier. Studieorter är Lycksele, Norsjö och Skellefteå. Beroende på 
antal deltagare och på de olika orterna är de lärarledda studierna på plats eller via 
fjärruppkoppling. En dag per vecka är laborationer i T2:s lokaler i Skellefteå, en dag i veckan är 
självstudier och två dagar per vecka lärande på företag. 

De första fyra veckorna i utbildningen är det teori tre dagar per vecka. De sista veckorna i 
utbildningen är det flesta dagarna förlagda på företag.    

 



Egna kostnader i utbildningen 
Du betalar själv din kurslitteratur och eventuella yrkeskläder. 

Behörighetskrav 
Behörig till Vuxenutbildning är du som har slutbetyg från gymnasieskolan eller från och med 1 juli 
det år du fyller 20. 
 
Viktigt är också att du: 
- har intresse av att arbeta med träindustriella processer 
- viss datorvana och egen dator som du kan ta med dej till teorilektioner 
- förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasienivå 

Erfarenhet av arbete inom träindustri och mekanisk industri är meriter. 

Utbildningen är studiemedelsberättigad 

Du kan ansöka om CSN-bidrag och/eller lån. Läs mer på www.csn.se  där du även gör din ansökan. 

Ansökan 

Länk till ansökningsblankett samt datum för sista ansökan, finns på hemsidan för yrkesutbildningar. 
https://www.skelleftea.se/vux/utbildningar-pa-vux/yrkesutbildning  

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan. 

Antagningsprocess 

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas 
pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt att du uppger korrekt 
mailadress i din ansökan.   

Urval av de sökande sker utifrån  

• angivna behörighetskrav 

• Skollagen om Kommunal Vuxenutbildning, 20 kap, 11 §.  

• Vuxenutbildningsförordningen 3 kap, 7 §.  

 

 

 

Har du frågor? 

http://www.csn.se/
https://www.skelleftea.se/vux/utbildningar-pa-vux/yrkesutbildning


 
            

   
 

 

 

     

Postadress: 
Skellefteå kommun 
Vuxenutbildningen 
931 85 Skellefteå 

Besöksadress: 
Laboratorgränd 5 
Skellefteå 

Tel: 0910-73 50 00 Organisationsnummer: 212000-2643 
Internet: www.skelleftea.se/vux 
Epost: vux@skelleftea.se 

 

 

Sida 3(4) 

Vuxenutbildningen 

 

 
Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta: 
 
Astar, Fredrik Eklund på telefonnummer 070-603 33 15 eller e-post fredrik.eklund@astar.se  

Om studiemedel (CSN) kontakta:  
 
Studie- och yrkesvägledare på din hemort eller Centrum för studievägledning, CV, i Skellefteå på 
telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post cv@skelleftea.se    
Du kan också besöka CV i hus D på Campus Skellefteå.  
För öppettider se CV:s webbplats 

Om antagningsprocess kontakta: 

VUX, Ellinor Berglund på telefonnummer 070-293 51 38 eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se 

 

Sista ansökningsdag 5 september 2018. 
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