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Modern industriell produktion.
Utbildningsanordnare: Tullängsgymnasiet
Örebro län är en av Sveriges industritätaste regioner med en
bred variation av små, medelstora och stora företag,
exempelvis AtlasCopco, Volvo CE, Ovako, Outokumpu och
Meritor. Industrin i länet är i ständigt behov av ny personal
med grundläggande industritekniska kunskaper. Utbildningen
Modern industriell produktion syftar främst till att ge dig som
elev de grundläggande kunskaper som företag efterfrågar för
att öka dina möjligheter till en anställning. I utbildningen
kommer du att få kunskaper inom exempelvis skärande
bearbetning, ritningsläsning, mätteknik, CAD, och
produktionskunskap. Förutom den grundläggande kompetens
som behövs för ett arbete inom industrin är även andra
egenskaper viktiga. Förmågan att kunna arbeta enskilt och i
grupp, ta egna initiativ och vara engagerad är saker som
industriföretag lägger stor vikt vid när de ska rekrytera. För att
du ska få chansen att visa upp dessa förmågor, i kombination
med dina praktiska kunskaper, är en del av utbildning förlagd
ute på företag i form av APL, arbetsplatsförlagd lärande. Efter
avslutad utbildning kan du arbeta brett inom industrin som
exempelvis CNC - operatör, montör, lagerarbetare och
beredare.
Utbildningen kommer starta under förutsättning att
erforderliga beslut fattas.
Kurser
Datorstyrd produktion 1
Datorstyrd produktion 2
Datorstyrd produktion 3
CAD 1
Maskinell godshantering
Hydraulik och pneumatik
Produktionsutrustning 1
Produktionsutrustning 2
Tillverkningsunderlag 1
Produktionskunskap 1
Svets grund

DARDAT01S
DARDAT02
DARDAT03
CADCAD01
GODMAL0
DRIUNH0
PRUPRD01S
PRUPRD02S
TILTIL01
PRDPRO01
SAASVT0
Totalt:

100 poäng
100 poäng
100 poäng
50 poäng
50 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
1 000 poäng
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Förkunskapskrav
Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända
betyg från årskurs 9 i matematik och svenska alternativt
svenska som andra språk. God datorvana är ett plus. . En
kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg skall bifogas
ansökan.
Valbara kurser
För dig som behöver ytterligare kunskaper i svenska finns
möjlighet att kombinera denna utbildning med yrkessvenska
riktad mot yrkesområdet.
Arbetssätt och arbetsformer
Utbildningen genomförs på Tullängskolan i Örebro.
Undervisningen sker i grupp och individanpassas utifrån
deltagarnas förkunskaper. Genomgångar varvas med övningar
på dator och i verkstad samt egenstudier. Lektioner
tillsammans med gymnasieelever kan förekomma.
I utbildningen ingår upp till 10 veckors APL –
arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på något av våra
samarbetsföretag.
Normal arbetstid är kl. 8–16, dock kan vissa moment
eventuellt förläggas till sen eftermiddag eller kväll.
Utbildningstid
Utbildningen börjar måndagen 21 augusti 2017 och slutar
fredagen den 25 maj 2018, sammanlagt 40 veckor
heltidsstudier.
Ansökan
Sista ansökningsdag för utbildningen är onsdagen 24 maj 2017.
Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare på
Cityakademin, Näbbtorgsgatan 12 i Örebro där det också
upprättas en individuell studieplan. Med din ansökan ska du
bifoga en kopia på ditt grundskole- och/eller
gymnasiebetyg.
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Ansökan lämnas eller skickas till:
Cityakademin – Vuxenutbildning i Örebro
Box 321 90
701 35 Örebro
Du som är inte är folkbokförd i Örebro lämnar ansökan till
din hemkommun.
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,
Näbbtorgsgatan 12 i Örebro (samma entré som
stadsbiblioteket), 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.
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.
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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.
Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren
Tullängsgymnasiet, Örebro kommun
Besöksadress: Tullängsgatan 7
Postadress: Box 31170, 701 35 Örebro
Telefon: 019-21 60 61
Rektor: Mikael Blom, 019-21 64 63, mikael.blom@orebro.se
orebro.se/tullangsskolan

