
CNC-operatör/ 
svetsare
Kommunal yrkesvuxutbildning  
på gymnasienivå

Ansökningsperiod
Ansökan är öppen mellan 28 juni och 1 augusti 
2021. 

Så här söker du: 
1. Gå in på eskilstuna.alvis.se

2. Logga in eller skapa ett nytt studerandekonto.

3. Klicka på ”Hitta kurser” och sök yrkesutbild-
ningen, följ sedan instruktionerna.

I kurskatalogen på Alvis hittar du alla sökbara 
 kurser på vuxen utbildningen i  Eskilstuna.

Kom ihåg att skicka med
• ett arbetslöshets intyg om du är arbetslös

• ett anställningsbevis om du har en anställning

• dina tidigare betyg om du inte har studerat här 
tidigare.

Frågor?
För frågor om  ansökan och antagning  kontakta 
vuxen utbildningen:  

Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: www.eskilstuna.se/komvux

Utbildningen genomförs av KunskapsCompaniet 
på uppdrag av Eskilstuna kommun.

Kontakt på KunskapsCompaniet: Peter Nilsson
E-post: peter.nilsson@kunskapscompaniet.se
www.kunskapscompaniet.se

Om yrket 

CNC-operatör

En CNC-operatör arbetar med att sköta datorstyrda  maskiner 
som tillverkar detaljer av metall, trä eller plast genom till 
 exempel svarvning, borrning eller fräsning. Operatören 
 arbetar ensam med en maskin eller tillsammans med kollegor 
i en så kallad maskingrupp.

Svetsare

Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra  metaller 
med hjälp av olika svetsmetoder. Man kan arbeta med till-
verkning, montering eller reparation av metallprodukter eller 
stålkonstruktioner. En svetsare måste ha god kännedom om 
olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av 
svetsningen.

Viktigt att veta om utbildningen
• CNC-operatör är 57 veckor lång. 

• Startdatum för utbild ningen är 6 september 2021 och 
 slutdatum är 7 oktober 2022. 

• Svetsare är 60 veckor lång. 

• Startdatum för utbildningen är 6 september 2021 och 
 slutdatum är 28 oktober 2022.

• Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i  utbildningen.

Kostnader
Du betalar själv för eventuell kurslitteratur och för resor till 
och från APL-plats samt kostnader för skyddskläder cirka  
1 200 kronor.

Förkunskapskrav
Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller mot-
svarande kunskaper.

Kurser som ingår i utbildningen
Se nästa sida. 

mailto:peter.nilsson@kunskapscompaniet.se
http://www.kunskapscompaniet.se
http://csn.se


CNC-operatör/svetsare
Kurser som ingår i yrkesvuxutbildningen

Vill du ha mer information om kursinnehåll? Besök då www.skolverket.se

Inriktning Svets Poäng

Svets grund 100

Materialkunskap 1 100

Tillverkningsunderlag 1 100

Kälsvets 1 100

Kälsvets 2 100

Interna transporter 50

Stumsvets 1 100

Orienteringskurs för svetsarprövning 60

Totalt antal poäng 710

Kurser CNC / Svets (industri bas) Poäng

Orienteringskurs 60

Industritekniska processer 1 100

Avhjälpande underhåll 1 100

Produktionskunskap 1 100

Människan i industrin 1 100

Produktionsutrustning 1 100

Datorstyrd produktion 1 100

Allmän automationsteknik 1 100

Totalt antal poäng 760

Inriktning CNC Poäng

Produktionsutrustning 2 100

Produktutveckling 1 100

Datorstyrd produktion 2 100

Datorstyrd produktion 3 100

Tillverkningsunderlag 1 100

Interna transporter 50

Materialkunskap 1 100

Totalt antal poäng 650

http://www.skolverket.se

