
Sökes: Deltagare till testkurs Datorstyrd Produktion 1 på fjärr 

Denna höst erbjuder vi en kostnadsfri, grundläggande utbildning i CNC och datorstyrd 

produktion. Detta ingår som en pilotkurs i projektet Smart Industri RegioVux där 

vuxenutbildningen i Västerbotten tar ett gemensamt tag för att utveckla och 

tillgängliggöra industriutbildning. Det handlar om fjärrutbildning - dvs att en lärare 

sitter i realtid och håller lektioner med elever som finns spridda över hela länet. Under 

kursen får eleven låna ett CNC-fräs-kit och bygga ihop den samt programmera enkla 

övningar. Det kan t.ex. ge en befintlig anställd möjlighet att utveckla sina digitala 

färdigheter och kanske kunna ta steget vidare mot CNC. Kursen är på gymnasienivå 

och ges under 4 veckor med ca 40% lärarledd tid på både dag- och kvällstid. 

Startdatum: 25 november (Lektionsschema läggs i samråd med kursdeltagarna.) 

Övergripande innehåll: 

Vecka 1: Introduktion - 1 dags fysisk träff med genomgång av 

fjärrundervisningssystemet och lokalerna, studiebesök på industri där CNC-maskiner 

är en del i den dagliga produktionen samt tid för eleverna och läraren att lära känna 

varandra och studieplanen. Efter denna introduktion så hålls utbildningen över fjärr 

större delen av tiden. Denna vecka innehåller också arbetsmiljö och säkerhet samt 

introduktion till maskinkonstruktion och programmering. 

Vecka 2: Grundläggande maskinkonstruktion och programmering. Ihopbyggnad av 

maskin samt testkörning och första övningar. 

Vecka 3: Programmering och ritningsläsning/mätteknik - teori och praktik. En dag 

genomförs ute på ett lokalt företag där eleven får öva på praktisk tillämpning av 

processen ritning -> programmering -> körning. Körning av egna testbitar och 

utvärdering av resultat. Ev. en dag på T2 College för körning i HAAS-maskiner.  

Vecka 4: Produktion av eget program, tillverka produkt samt slutpresentation och 

utvärdering. Sista kursdagen genomförs på T2 College för sammanfattning, 

presentationer samt återlämning av maskin.  

Förkunskapskrav: 

● Datorvana

● Tekniskt intresse

● Gärna grundläggande kunskaper i ritningsläsning och mätteknik

● Gärna förståelse för industritekniska processer och produktionsteknik

Tekniska krav: 

● Dator med webcamera och headset alt hörlurar och microfon

● Stabil internetuppkoppling

Hör av dig omgående för mer information och anmälan, kontakta Maja Lundström 

maja@t2college.se  tel 070-216 01 19 eller Jannike Lindbergh jannike@t2college.se  
tel 070-860 52 28.
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