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Vuxenutbildning

Växjö

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INRIKTNING ANLÄGGNINGSMASKIN

Anläggningsmaskinförare är ett samlingsnamn för
alla som arbetar med jordförflyttande maskiner. Här
ingår bland annat olika typer av grävmaskiner och
hjullastare (lastmaskin). YrkesAkademin har utbildat
maskinförare sedan 1998.
Kurserna genomförs enligt skolverkets kurser och
betygsmål. Kurserna följer även branschens (BYN och
TYA) utbildningsplaner. Lärarna har stor erfarenhet av
yrket samt av att undervisa vuxna. Teori blandas med
praktiska simulatorövningar och körning med riktiga
maskiner.
Betyg utfärdas enligt kursplaner.

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

Utbildningen finns i Hovmantorp utanför Växjö, är
kostnadsfri och CSN-berättigad. Litteraturkostnad/
skyddskläder cirka 1 000–1 500 kr totalt. Kostnader för
resor mellan de olika utbildningsplatserna kan tillkomma.

Svenska grund eller svenska som andraspråk grund
eller motsvarande. Utbildningen kan kombineras med
SFI-studier.
181004

INFO

om utbildningen

KURSER
Anläggning vägbyggnad�������������������������������� 100 p
Anläggning ledningsbyggnad ������������������������ 200 p
Anläggningsförare process ���������������������������� 100 p
Anläggningsförare 1�������������������������������������� 200 p
Anläggningsförare 2�������������������������������������� 200 p
Anläggningsförare 3�������������������������������������� 200 p
Anläggningsförare 4�������������������������������������� 200 p
Totalt

1 200 p

ÄMNE - ANLÄGGNINGSFÖRARE
Undervisningen i ämnet anläggningsförare ska syfta till att eleven utvecklar förmåga att arbeta med och framföra olika mobila
arbetsmaskiner samt utföra service och underhåll på dessa.
Utbildningen ska leda till att du:
• utvecklar kunskaper om hur modern navigationsutrustning
används
• utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser
inom yrkesområdet
• utvecklar kunskaper om hur man söker information om
aktuella regelverk
• utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och
säkerhet
• utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar
utveckling
• utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande
inom bygg- och anläggningsarbete samt förmåga att förhålla
sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen
• utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med
såväl arbetskamrater som kunder
• utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra

INFORMATION
Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Kristian Seger Tel: 023-586 38
E-post: vuxvaxjo@ya.se
För antagning kontakta Växjölöftet Vuxenutbildning,
studie- och yrkesvägledare.

arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har
påverkat resultatet
Branschens utbildningsbevis:
Efter genomförd godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg på den anläggningsmaskin du är utbildad för, efter 30
månaders yrkeserfarenhet byts utbildningsintyget ut till ett
yrkesbevis. Utbildningsintyget och Yrkesbeviset utfärdas av
TYA (Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd).

ANSÖKAN OCH KURSSTART
Vi är en del av Växjölöftet vuxenutbildning. Kontakta din
lokala vuxenutbildning för att göra en ansökan.

Kontaktcenter: 0470-410 00
E-post: studievagledning@vaxjo.se

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET
Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-584 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

