VÄND BLAD FÖR ATT LÄSA OM
YRKESVUX OCH HUR DU
PLUGGAR TILL ETT NYTT YRKE I

NORRKÖPING

Anläggningsförare
grävmaskin/hjullastare
Bygg- och anläggningsprogrammet

SÅ HÄR FUNGERAR
UTBILDNING INOM YRKESVUX HOS
YRKESAKADEMIN I NORRKÖPING
Får jag gå en vuxenutbildning?

Kom ihåg betyg/intyg - viktigt!

För att få läsa inom den kommunala
vuxenutbildningen måste du vara
folkbokförd i Norrköpings kommun.
Om du bor i en annan kommun ska
du skicka din ansökan till din hemkommun som ska godkänna den. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare
i din hemkommun så får du hjälp.

När din ansökan kommit in antar
kommunen elever. Det är mycket viktigt
att din ansökan är komplett med betyg
och intyg för att du ska kunna antas
till utbildningen. Till exempel så måste
du som vill läsa till yrkesförare skicka
med en kopia på ditt körkort innan
din ansökan kan behandlas. Du ska
även ha ansökt om körkortstillstånd hos
Trafikverket.

Hur ansöker jag?

Nästa start: 7 januari 2019
Ansökningstid: 15/10 – 18/11
Adress: Slakthusvägen, Kråkvilan
Utbildningens längd: Du läser
1 200 poäng på ca 50 veckor. Det
kan bli kortare eller längre, beroende
på vilka förkunskaper du har.
Grundkrav: Grundläggande nivå
i Svenska/svenska som andraspråk och matematik.
Kostnader: Utbildningen är
kostnadsfri men vissa kostnader
för litteratur, avgifter och arbetskläder kan tillkomma.

CSN: Utbildningen berättigar
till studiemedel via CSN. Eleven
ansöker själv på csn.se.
Anmälan: Din ansökan gör du
på: vux.norrkoping.se/pub. Om
du behöver hjälp med din ansökan:
kontakta Vägledningscentrum
i Norrköping. Läs mer på sida 2.
Om utbildningen/yrket:
Anläggningsförare saknas i Östergötland och Sverige. Chanserna
till jobb är stora efter avslutad
utbildning med godkända betyg.
Det är bra att vara noggrann, i bra
fysisk form och tycka om att
arbeta ensam. Yrket kan
innebära många resor, så
det är bra att vara flyttbar.

Du ansöker genom en e-tjänst:
Har du frågor?
https://vux.norrkoping.se/pub
Där hittar du också mer information om
Vid frågor kontakta Vägledningskursutbud och aktuella kurstarter.
centrum på Hospitalsgatan 20
i Norrköping eller ring Kontaktcenter
APL (Arbetsplatslärande)
på 011-15 00 00. Om du är inskriYrkesutbildning innehåller alltid obligato- ven på Arbetsförmedlingen kan du få
risk APL. Det ger dig bra förutsättningar information av din arb0etsförmedlare
om hur du söker en yrkesvuxutbildning.
att skapa kontakt och att söka jobb.
LÄS OM HUR DU ANSÖKER TILL UTBILDNINGEN PÅ SIDAN HÄR TILL VÄNSTER

Yrkesförare lastbil
Fordon och transportprogrammet

Nästa start: 7 januari 2019
Ansökningstid: 15/10 – 18/11
Adress: Slakthusvägen, Kråkvilan
Utbildningens längd: Du läser
800 poäng på ca 40 veckor. Det
kan bli kortare eller längre, beroende
på vilka förkunskaper du har.
Grundkrav: Grundläggande nivå
i Svenska/svenska som andraspråk
och matematik. Du ska ha fyllt 21
år innan utbildningens slut. Giltigt
B-körkort. Du ska ha ansökt om
körkortstillstånd för C och CEbehörighet från Transportstyrelsen.
Kostnader: Utbildningen är
kostnadsfri men vissa kostnader
för litteratur, avgifter och arbetskläder kan tillkomma.

Anmälan: Din ansökan gör du
på: vux.norrkoping.se/pub. Om
du behöver hjälp med din ansökan:
kontakta Vägledningscentrum
i Norrköping. Läs mer på sida 2.
CSN: Utbildningen berättigar
till studiemedel via CSN.
Du ansöker själv på csn.se.
Om utbildningen/yrket:
Du lär dig allt du behöver för att
jobba med lastbilstransporter, bland
annat lagar och regler om allt från
trafikregler till sömn och fordon.
Efter godkända kurser kommer
du att erbjudas möjlighet att
avlägga prov för att få Yrkeskompetensbevis, C-körkort och CE-körkort.
Klarar du det, är vägen
till jobben öppen!

LÄS OM HUR DU ANSÖKER TILL UTBILDNINGEN PÅ SIDAN 2 – OCH DU, KOM IHÅG ATT

Yrkesförare buss
Fordon och transportprogrammet

Nästa start: 7 januari 2019
Ansökningstid: 15/10 – 18/11
Adress: Slakthusvägen, Kråkvilan
Utbildningens längd: Du läser
500 poäng på ca 25 veckor. Det
kan bli kortare eller längre, beroende
på vilka förkunskaper du har.
Grundkrav: Grundläggande nivå
i Svenska/svenska som andraspråk.
Du ska ha fyllt 21 år innan utbildningens slut (23 för att få köra på
landsväg). Du ska inneha ett svenskt
B-körkort och uppfylla Trafikverkets
krav för att ta körkort klass D.
Kostnader: Utbildningen är
kostnadsfri men vissa kostnader
för litteratur, avgifter och arbetskläder kan tillkomma.

Anmälan: Din ansökan gör du
på: vux.norrkoping.se/pub. Om
du behöver hjälp med din ansökan:
kontakta Vägledningscentrum
i Norrköping. Läs mer på sida 2.
CSN: Utbildningen berättigar
till studiemedel via CSN.
Du ansöker själv på csn.se.
Om utbildningen/yrket:
Utbildningen ger dig gymnasiebetyg och kompetens för att arbeta
som bussförare. För bussförare
finns goda möjligheter att få jobb!
Du kommer erbjudas möjlighet att
avlägga prov för att få
Yrkeskompetensbevis
och D-körkort. Klarar
du det, är vägen till
jobben öppen!

ANSÖKAN OM KÖRKORTSTILLSTÅND SKA VARA INSKICKAT OCH UPPVISAS VID KURSSTART.

Nästa start: 7 januari 2019
Ansökningstid: 15/10 – 18/11
Adress: Slakthusvägen, Kråkvilan
Utbildningens längd: Du läser
1100-1200 poäng (beroende på
inriktning) på ca 50-54 veckor. Det
kan bli kortare eller längre, beroende
på vilka förkunskaper du har.
Grundkrav: Grundläggande nivå
i Svenska/svenska som andraspråk och matematik.
Kostnader: Utbildningen är
kostnadsfri men vissa kostnader
för litteratur, avgifter och arbetskläder kan tillkomma.
CSN: Utbildningen berättigar
till studiemedel via CSN. Eleven
ansöker själv på csn.se.

VVS-montör

Betongarbetare

Fastighetsskötare

Ställningsbyggare

VVS- och fastighetsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Anmälan: Din ansökan gör du
på: vux.norrkoping.se/pub. Om
du behöver hjälp med din ansökan:
kontakta Vägledningscentrum
i Norrköping. Läs mer på sida 2.

Nästa start: 7 januari 2019

Om utbildningen/yrket:
En VVS-montör arbetar med att montera rör och system som gör att vi till
exempel kan duscha och tvätta. Du
lär dig att jobba med både traditionellt hantverk men också med ny
teknik. Du ska kunna läsa ritningar
och tänka kreativt. Fastighetstekniker
ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system
som till exempel
värmepumpar,
fläktar och annan
teknisk
utrustning.

LÄS OM HUR DU ANSÖKER TILL UTBILDNINGEN PÅ SIDA 2

Ansökningstid: 15/10 – 18/11
Adress: Slakthusvägen, Kråkvilan
Utbildningens längd: Du läser
1 200 poäng på ca 50-54 veckor.
Det kan bli kortare eller längre, beroende på vilka förkunskaper du har.
Grundkrav: Grundläggande nivå
i Svenska/svenska som andraspråk och matematik.
Kostnader: Utbildningen är
kostnadsfri men vissa kostnader
för litteratur, avgifter och arbetskläder kan tillkomma.
CSN: Utbildningen berättigar
till studiemedel via CSN. Eleven
ansöker själv på csn.se.

Anmälan: Din ansökan gör du
på: vux.norrkoping.se/pub. Om
du behöver hjälp med din ansökan:
kontakta Vägledningscentrum
i Norrköping. Läs mer på sida 2.
Om utbildningen/yrket:
Grundkurserna (cirka 30 veckor)
ger dig den grundutbildning för att
arbeta med byggnation och anläggning som alla byggnadsarbetare behöver. Efter det vidtar inriktning
och specialisering (cirka 20-24
veckor): betongarbetare, som är
specialist på arbete
med betong - och
ställningsbyggare,
som arbetar med
att montera olika
typer av ställningar.

LÄS OM HUR DU ANSÖKER TILL UTBILDNINGEN PÅ SIDA 2

Vill du ha mer info?
Använd ya.se/yrkesvux
eller maila eller ring till oss
Vi hjälper dig gärna via e-post: kundservice@ya.se
Du kan även ringa vår kundservice på 023-584 00
(vardagar kl 8-12).
För frågor om våra vuxenutbildningar i Norrköping
kan du vända dig till Leif Gustafsson via
023-584 24 eller vuxnorrkoping@ya.se.
Du kan även vända dig till Kontaktcenter via
011-15 00 00 eller Vägledningscentrum via Hospitalsgatan 20
i Norrköping eller vagledningscentrum@norrkoping.se

Följ oss gärna
på sociala medier

@yrkesakademinsverige

