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Barnskötarutbildning bas + påbygg-
nad
En utbildning för dig som vill arbeta inom skola, 
förskola och fritidsverksamhet och har ett intres-
se för barns utveckling och lärande. Yrkesutbild-
ningen erbjuds på deltid. 

75 procents studietakt: Ger möjlighet att kombinera 
studier med jobb.
100 procents studietakt: Yrkeskurser kombinerat med 
svenskakurs.  

Utbildningen genomförs med närträffar ett par dagar per vecka, övrig tid självstudier. 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på arbetsplats som följer handledares schema. 
Utbildningen består av yrkeskurser på gymnasienivå och vid behov kombineras kur-
serna med distanskurs i svenska som andraspråk (avser delkurs 4) samt extra språk-
stöd. 

Utbildningens längd: 60 veckor, APL ingår. Del- eller heltid

Kurser som ingår:  Etnicitet och kulturmöten, Grundläggande vård och omsorg, Häl-
sopedagogik, Kommunikation, Lärande och utveckling, Människors miljöer, Pedagogis-
ka teorier och praktiker, Pedagogiskt ledarskap, Specialpedagogik. Påbyggnad: Barns 

Yrkesvux Gymnasienivå Poäng Start vecka Behörighet/betyg
Barnskötarutbildning bas, 900 3 2023 Sve/Sva grund
Industriteknik basutbildning 700 3 2023 Sve/Sva grund
Industriteknik påbyggnad CNC 600 17 2023 Industriteknik bas
Industriteknik påbyggnad Svets 500 17 2023 Industriteknik bas
Kockutbildning 1400 3 2023 Sve/Sva grund
Kostbiträde, lärlingsutbildning 400 3 2023 Sfi kurs D
Omvårdnadsassistent 200/400 3 2023 Sfi kurs C
Utemiljöskötsel 200/200 3 2023 Sfi kurs D
Vård- och omsorgsutbildning, 
vårdkurser

1300 3 2023 Sve1/Sva1, 
Sh1a1, Ps1

Sista ansökningsdag:  30 november 2022 för start vecka 3
      15 februari 2023 för start vecka 17

Välkommen till Vuxenutbildningen på Arvika Näringslivscentrum. 
Här hittar du kort information om yrkesförberedande utbildningar 
som planeras starta i vår regi våren 2023. Utbildningarna ger kom-
petens som efterfrågas i kommunen. Utförligare information finns 
på hemsidan. 
• För att bli antagen ska du uppfylla behörighetskrav.
• Urval görs vid fler sökande än platser. 
• Körkort/annan möjlighet att resa till olika praktikplatser i regionen kan vara en för-

utsättning.
• I utbildning där man möter människor (vård, barnomsorg, kostbiträde, kock) krävs 

utdrag ur belastningsregistret inför praktik. 
• Studier inleds med obligatorisk registreringsdag i vecka 2.

Vuxenutbildningen förbehåller sig rätten att ändra utbudet.
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lärande och växande, Pedagogiskt arbete och Skapande verksamhet.
Vid behov: Svenska som andraspråk delkurs 4. 

Efter studierna: Möjlighet att arbeta på förskola eller i barnomsorg

Industriteknik basutbildning
Industrin i Arvika behöver fler utbildade medarbetare. Önskar du ett arbete 
inom industrin i framtiden så är detta vägen in för dig. Har du svenskan som 
andraspråk kan du dessutom få språkstöd när du läser yrkeskurserna.

Utbildningen bedrivs på plats i Arvika och arbete i klassrum och verkstad kommer att 
kombineras med studiebesök och nära kontakter med arbetslivet. APL ingår cirka 15 
procent av studietiden.

Utbildningen ger dig:
• 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 material-
bearbetning och produktframställning.

Utbildningens längd: 35 veckor på heltid

Kurser som ingår: Allmän automationsteknik, Avhjälpande underhåll, Datorstyrd 
produktion 1, Industritekniska processer 1, Människan i industrin 1, Produktionskun-
skap 1 och Produktionsutrustning 1

Efter utbildningen: Möjlighet till specialisering via påbyggnadsutbildningar CNC eller 
Svets med planerad start hösten 2023.

Industriteknik påbyggnad CNC eller Svets
För att förbättra dina chanser till ett arbete på en industri kan komplettera dina 
baskunskaper med ett av följande kurspaket: 

Inriktning CNC
Utbildningens längd: 30 veckor på heltid

Kurser som ingår: Produktionsutrustning 2, Pro- 
duktutveckling 1, Datorstyrd produktion 2 och 3, Till-
verkningsunderlag 1 och Materialkunskap 1

Inriktning svets
Utbildningens längd: 25 veckor på heltid

Kurser som ingår: Svets grund, Materialkunskap 1, Tillverkningsunderlag 1, Käls-
vets 1 och 2

Efter påbyggnadsutbildning: Kompetens att arbeta med svets eller CNC.



Kockutbildning
Trivs du i en serviceinriktad miljö med 
högt tempo och varierade uppgifter? 
Älskar du att laga mat? Då är detta ut-
bildningen för dig. 

Kunskapen denna utbildning ger är efter-
frågad och många olika slags arbetsgivare 
söker utbildade kockar. 

Eller kanske drömmer du om en egen verk-
samhet inom restaurangnäringen?

Utbildningens längd: Cirka 64 veckor på heltid
 
Kurser som ingår: Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, Hygien, Livs-
medels- och näringskunskap 1, Matlagning 1, 2, 3 och 4, Mat och dryck i kombina-
tion, Servering 1, Specialkoster.

Efter studierna: Möjlighet att arbeta inom restaurangnäringen.

Kostbiträde - lärlingsutbildning
Denna utbildning är för dig som är intresserad av service och vill lära dig sät-
ta samman goda, vällagade och näringsriktiga måltider. Det är ett serviceyr-
ke som passar den som tycker om att möta människor och att det händer 
mycket under en arbetsdag.

Kurserna ger dig kunskaper så att du kan förbereda 
färdiglagade måltider eller assistera kocken vid mål-
tidssituationen.  
 
Lärlingsutbildning innebär att du får yrkeskunskaper 
på en arbetsplats fyra dagar per vecka och teoretis-
ka studier i klassrum en dag per vecka. Utbildningen 
kan erbjudas med språkstöd för Svenska som andra-
språk.

Utbildningens längd: 20 veckor på heltid

Kurser som ingår: Hygien, Livsmedels- och näringskunskap1, Service och bemötan-
de 1, Specialkoster

Efter studierna: Möjlighet att arbeta med måltider i matsal eller restaurang. 

Omvårdnadsassistent
Är du intresserad av att få en introduktion till ett arbete inom vården? Här är 
ett kurspaket där du får lära dig om basala hygienrutiner, att skriva journal 
och grunderna i medicindelegering.

Du får en introduktion till yrket, med språkstöd och läser svenskakurs på din nivå.  

Utbildningens längd: 20 veckor på heltid
4
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Kurser som ingår: Grundläggande vård och omsorg, Orienteringskurs och Sfi eller 
Svenska som andraspråk

Efter studierna: Möjlighet att utföra enkla arbetsuppgifter inom vården

Utemiljöskötsel
Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper att sköta allmänna miljö-
er utomhus, som parker, trädgårdar och gatumiljöer. 
En del av utbildningen kan innebära att du validerar kunskaper inom yrkes-
området genom en orienteringskurs, och får ett intyg på vad du lärt dig.

I utbildningen ingår praktik på olika arbetsplatser och lärarledda lektioner i klassrum 
eller annan utbildningsmiljö. Utbildningen är riktad till sökande med svenska som 
andraspråk och erbjuds med språkstöd i svenska. Utifrån språknivå kommer du an-
tingen läsa orienteringskurser eller fortsätta läsa Sfi eller svenska som andraspråk på 
grundläggande nivå kombinerat med yrkeskurs.

Utbildningens längd: 20 veckor på heltid

Kurser som ingår: Skötsel av utemiljöer 
och Trädgårdsanläggning. Orienteringskurser 
(med fokus på yrkesområdet samt validering 
av tidigare kunskaper inom området) eller 
Svenska som andraspråk på grundläggande 
nivå. 

Efter studierna: Kunskaper att sköta gröna 
utemiljöer.

Vård- och omsorgsutbildning VOX10
Denna utbildning består av de programgemensamma kurserna i Vård och 
omsorgsprogrammet. Det är ett nationellt kurspaket och slutförd utbildning 
ger en behörighet att arbeta som undersköterska eller liknande inom kom-
mun och region. 

Kurser som ingår: Anatomi och fysiologi 1 och 2, Funktionsförmåga och funktions-
nedsättning 1 och 2, Geriatrik och Gerontologi, Hälso- och sjukvård 1 och 2, Kom-
vuxarbete, Omvårdnad 1 och 2 Psykiatri 1 och 2, 
Social omsorg 1 och 2. I utbildningen ingår förutom 
vårdämnen godkända betyg i kurserna Svenska/
Svenska som andraspråk 1, Psykologi 1 och Sam-
hällskunskap 1a1. Saknar du betyg behöver en stu-
dieplanering göras för komplett utbildning.

Utbildningens längd: 65 veckor på heltid

Efter studierna: Möjlighet till anställning privat, 
kommunalt eller i regionen. 



Studiefinansiering
Samtliga kurser och utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå är studieme-
delsberättigande.

Kontakt
Du kan själv boka tid med någon av våra  studie- och yrkesvägledare genom att skicka 
ett mail till info.vlc@aanc.se.

Observera att vuxenutbildningen i Arvika alltid förbehåller sig rätten att göra ändringar 
i kursutbudet.

Ansökan
Ansök på bifogad ansökningsblankett, se nästa sida. Din ansökan är komplett när du 
svarat på alla frågor, bifogat personbevis för studier och betygskopior från tidigare stu-
dier. Endast komplett ansökan kommer att bearbetas vid antagningsarbetet.

Du kan lämna din ansökan antingen vid personligt besök eller per post, till

Vägledningscentrum
Box 913
671 29  ARVIKA 

Är du intresserad av våra utbildningar men 
folkbokförd i annan kommun så behöver du 
få godkännande från din hemkommun för 
att få läsa hos oss. Kontakta studievägled-
are i din hemkommun!

För ytterligare information om kursutbud kontakta Vägledningscentrum
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