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Fordonslackerare
Utbildningsanordnare: Education group
En fordonslackerare arbetar mest med krockskadade eller
rostskadade bilar. Det som lagas kan vara plast- och plåtskador,
repor och andra skador. Noggrannhet, tålamod och sinne för
färg och form är viktigt för den som vill arbeta som lackerare.
Efter genomgången utbildning kan du få anställning på en
verkstad som är specialiserad på lackering eller på en
skadeverkstad.
När en bil fått en plåtskada tas den först till
bilskadereparatören. Efter att bilskadereparatören har lagat
skadorna på bilen täcker billackeraren delar som inte ska
lackeras med tejp, plast eller papp. Ibland får billackeraren en
avmonterad dörr eller huv att arbeta med.
Utbildningen kommer starta under förutsättning att
erforderliga beslut fattas.
Kurser
Fordons- och
transportbranschens
vilkor och arbetsområden
Fordonsteknik – intro.
Riktningsteknik – intro.
Lackeringsteknik – intro.
Lackeringsteknik –
applicering
Baskurs i lackering
Lackeringssystem
Produktionsflöden

Fördjupningkurs
Skadebesiktning och
produktionsflöde

FORFOD0
FODFOO0
KARRIT0
LACLAE0

200 poäng
200 poäng
200 poäng
200 poäng

LACLAK0
LACBAK0
LACLAC0
LACPRD0

100 poäng
300 poäng
200 poäng
100 poäng

Totalt:

1500 poäng

KARSKA0

100 poäng

Förkunskapskrav
Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända
betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt
svenska som andra språk. En kopia på ditt grundskoleoch/eller gymnasiebetyg skall bifogas ansökan.
Arbetssätt och arbetsformer
Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån
deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi
förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen
med utbildningen. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.
För att kunna erhålla ett tjänstbarhetsintyg för att kunna vistas
i lokaler och arbetsplatser där man blir utsatt för s.k.
isocyanater, kommer eleven att genomföra ett spirometritest,
vilket testar lungfunktionen. Detta sker tidigt i utbildningen.
Om du vet med dig att du har astma eller någon annan nedsatt
lungkapacitet, ta kontakt med sjukvården för information och
råd gällande din eventuella utbildningsstart till
fordonslackerare.
Utbildningstid
Utbildningen börjar måndagen den 10 oktober och slutar
fredagen den 22 september 2017, sammanlagt 50
utbildningsveckor.
Ansökan
Sista ansökningsdag för utbildningen är måndagen den
29 augusti 2016. Vid ansökan kontaktar du studie- och
yrkesvägledarna på Vägledningscenter, Drottninggatan 3 i
Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En
kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg skall
bifogas ansökan.
Ansökan lämnas eller skickas till:
Vägledningscenter
Box 32120
701 35 Örebro
Du som är inte är folkbokförd i Örebro lämnar ansökan till
din hemkommun.
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Validering
Du som redan har erfarenheter och kunskaper från arbete eller
studier inom valt yrkesområde kan validera dina kunskaper.
Validering innebär en bedömning av en individs kunskaper
och kompetens oavsett hur, var eller när den har förvärvats.
Du får dina kunskaper identifierade, värderade och
dokumenterade mot kursmålen. Därefter kan du få intyg eller
betyg i gymnasiekurserna.
För planering av validering, kontakta studie- och
yrkesvägledare på Vägledningscenter.
Information och studievägledning
Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter,
Drottninggatan 3 i Örebro, 019-21 10 00.
Läs mer på orebro.se/vagledningscenter.
Allmänt om yrkesinriktad utbildning
Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesinriktad
utbildning på gymnasienivå. Du kan söka kommunala
yrkesinriktade utbildningar även i andra kommuner.
Vid ansökan kontaktar du en studie- och yrkesvägledare och
tillsammans upprättar ni en individuell studieplan. En kopia
på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg skall bifogas
ansökan.
Känner du dig osäker på dina kunskaper eller vill förbereda dig
inför dina studier är du välkommen till Studieplanet på
Cityakademin. Här möter du lärare med olika
ämneskompetenser i en bra studiemiljö.
Vi finns på våning 2 i samma byggnad som Stadsbiblioteket,
Näbbtorgsgatan 12.
Läs mer på orebro.se/cityakademin.
Studiefinansiering
Samtliga kurser är CSN-berättigade. Studiemedel söker du på
csn.se. Uppgifter du behöver ange vid ansökan är studietid och
omfattning, dvs. poäng (se bladets framsida).
Enklast ansöker du med e-legitimation eller bankID, i annat
fall beställer du en personlig kod från CSN, för att kunna logga
in på deras hemsida.
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Kontaktuppgifter Education group
Adress:
Almgatan 7, 702 83 Örebro
Växel:

019-321212

Rektor:

Mathias Pettersson
mathias.pettersson@educationgroup.se
Tel: 070-2020536
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