
 

 

 

MASKINOPERATÖR  
En vuxengymnasial arbetsplatsförlagd utbildning omfattande 800 gymnasiepoäng 

 

Kursbeskrivning 
Grundläggande industriteknisk utbildning för vuxna med inriktning maskinoperatör i 

verkstadsindustrin. Utbildningen ska ge kunskap och förståelse för de krav som ställs inom 

verkstadsindustrin, vilka delprocesser som ingår och vad som krävs för att åstadkomma en 

slutprodukt med rätt kvalitet. Under utbildningen får du lära dig att hantera de maskiner och 

material som hanteras inom yrket. Det är ett fysiskt arbete och stor vikt läggs på noggrannhet 

och tekniskt intresse.  

 

Vissa utbildningsplatser är förlagda hos USNR och Pepab Produktionspartner i Söderhamn. Då 

sker de första månaderna av utbildningen platsförlagd på Industritekniska programmet, 

Torsbergsgymnasiet Bollnäs. Därefter är utbildningen arbetsplatsförlagd, dvs du genomför de 

praktiska delarna av utbildningen på företaget i Söderhamn och följer handledare där.  

 

USNR är ett företag som levererar avancerade maskinsystem till den internationella 

sågverksindustrin. Arbetet kan bestå av uppspänning och bearbetning av allt från små detaljer 

till tunga maskindelar.  

 

Pepab produktionspartner är ett legoföretag inom metallindustrin som tillverkar och säljer 

kundanpassade plåt- och maskinbearbetade komponenter. Arbetet som maskinoperatör på 

Pepab ställer stora krav på kunskap inom ritningsläsning, programmering och uppspänning. Då 

produktionen är mycket varierande är Pepab en utmanande och utvecklande arbetsplats för den 

teknikintresserade.    

 

En informationsträff angående utbildningen kommer att hållas den 14 juni 2023. 
 

Genomförande 
14 augusti 2023 – 2 juni 2024 (uppehåll v52-v1) Studietakt 100%. 
 

Utbildningen omfattar följande gymnasiekurser: 

Cad 1 

Cad 2  

Datorstyrd produktion 1 

Datorstyrd produktion 2  

Datorstyrd produktion 3 

Datorstyrd produktion 4 

Produktionsutrustning 1 

Tillverkningsunderlag 1 

Tillverkningsunderlag 2 

 

 
 

 



 

 

Förkunskapskrav  
För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både 

muntligt och skriftligt. Godkända betyg i grundläggande Svenska/Svenska som andraspråk, 

Matematik och Engelska, eller motsvarande kunskaper. Personliga samtal kommer att genomföras i 

samband med antagning. 
 

Studiestöd  

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Du betalar 

endast för din studielitteratur. Den berättigar även till studiestöd, läs mer på www.csn.se.  
 

Ansökan  
Ansökan görs via webbansökan på www.hufb.se/webbansökan senast 29 maj. Bifoga 

betygskopior på eventuella tidigare studier samt personligt brev. Utbildningen genomförs 

förutsatt att deltagarantalet fylls. Ev. frågor besvaras av vägledningen i din hemkommun.  

 

http://www.csn.se/
http://www.hufb.se/webbansökan

