
                  Vuxenutbildningen 
                                              - en del av Campus Laholm 

Yrkespaket 

Campus Laholm – Vuxenutbildningen 
Skottegränd 3 - 312 31 Laholm 

Telefon: 0430 – 15000 växel 

 

INDUSTRI / CNC – Operatör, 1 000 poäng 
 

 

Om yrkespaket 
Yrkespaket består av en kombination av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som 
arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Paketen kan också ligga till grund för vidare 
studier. 

 

Den som har slutfört ett yrkespaket får ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser  
eller delkurser som är slutförda och betyg på de olika kurserna. Utdraget kompletteras med en 
bilaga som tydligt redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen  
är avsedd för. 
 
 

Yrkespaket Industri - CNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V.g. vänd… 

 
 

Baskurser för industriarbete 700 p INXAAN 

Orienteringskurs  100 KGYORI11D              

Materialkunskap 1 100 MAEMAT01 

Tillverkningsunderlag 1 100 TILTIL01 

Människan i industrin 1  100 MÄIMÄN01 

Produktionsutrustning 1 100 PRUPRD01S 

Datorstyrd produktion 1 100 DARDAT01S 

Svets grund 100 SAASVT0 

Påbyggnadskurser CNC 300 p INXABN 

Produktionsutrustning 2 100 PRUPRD02 

Datorstyrd produktion 2 100 DARDAT02 

Datorstyrd produktion 3 100 DARDAT03 

Summa Poäng 1 000 p  
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Industri Bas  
Yrkespaket med kurser från de industritekniska programmen utformat för enklare arbete inom det 
industritekniska området. 
 
Utbildningens mål  
Yrkespaketet syftar till att ge eleven:  

 
• grundläggande kunskap om industriell produktion.  
• grundläggande kunskap om arbetsmiljöarbete.  
• grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.  
• grundläggande förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning 
   och produktframställning.  
 
Påbyggnadspaket CNC 

Yrkespaketen syftar till att ge eleven:  

• förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.  
• förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och  
   produktframställning.  
• kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning  
   av råvaror och energi.  
• kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.  
 
För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare 

kurser. 

Utbildningens omfattning 40 veckor 

Utbildningens plats Campus Laholm i samarbete med industriföretagen 

Antal platser 6   

Behörighet Kunskaper motsvarande grundläggande svenska eller 

svenska som andraspråk. Grundläggande matematik. 

Kursstart 2020 -08-31 

Sista ansökningsdatum 2020 -06-18 

Ansökan till Vägledningscentrum, Skottegränd 3, 312 31 Laholm 

Telefon: 0430 – 265 00 

e-post: vagledningscentrum@laholm.se 


