Lagerarbete i
kombination med SFI
Yrkes-SFI

260 POÄNG
18 VECKOR
START jan, aug 2018
ÅSTORP / HELSINGBORG

Lagerarbete i kombination med SFI
Utbildningen vänder sig till dig som studerar inom SFI
C- eller D-nivå och möjliggör att kombinera dina studier i
svenska med yrkestudier som ger dig kunskap om hur det
är att arbeta på lager. Yrkesdelen i utbildningen genomförs
med nationell kursplan – Maskinell godshantering som
grund och ger utbildningsbevis för plocktruck, ledstaplare,
motviktstruck och skjutstativtruck efter genomfört och
godkänt slutprov.
Du kommer under utbildningstiden att studera SFI ca 15

poäng

Kurser
GODMAL0
KGYORI1

Maskinell godshantering............. 200
Praktik......................................... 60
SFI kurs C/D 15 timmar/vecka

Totalt

.................................................. 260 p

Start
Start kurs 1:
10 januari 2018
Längd:
18 veckor (varav 3 veckors praktik)
Informationsmöte:
14 december 2017
Sista ansökan:
20 december 2017
Start kurs 2:
20 augusti 2018
Längd:
18 veckor (varav 3 veckors praktik)
Informationsmöte:
14 juli 2018
Sista ansökan:
27 juli 2018

timmar per vecka och yrkesdelen ca 8 timmar per vecka.
Under SFI-delen kommer vi, utöver ordinarie svenskundervisning, att ta upp begrepp och frågor som behandlas
under yrkesdelen. Mot slutet av utbildningen, när du är
klar med teorin, kommer du att få ägna dig åt praktisk
truckkörning. Utbildningen kommer att avslutas med en
praktikperiod under tre veckor, då du får möjlighet att
prova på att arbeta på ett lager med truckkörning och
övriga arbetsuppgifter som ingår.

Utbildningsort
Åstorp / Helsingborg.
SFI och teorin inom yrkesdelen genomförs i Åstorp.
Truckkörningen som genomförs under ca en vecka
är förlagd till Helsingborg.
Arbetsplatsförlagd tid
De sista tre veckorna av utbildningen är förlagd
ute på ett företag inom lager- godshantering.
Förkunskaper
Utbildningen vänder sig till studerande på SFI Celler D-nivå.
Informationsmöte
Informationsmötet genomförs på Vuxenutbildningscentrum, Jitegatan 1 i Åstorp kl 16.00- ca
17.00. Observera att närvaro på informationsmöte
ger förtur till utbildningen.
Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även
efter ansökningstidens utgång.
Du gör din ansökan på Vuxenutbildningen i din
hemkommun. Bifoga dina betyg eller intyg från SFI
samt personbevis.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du vera mer? Kontakta:
Studievägledare Malin Dahl
Telefon: 042-643 48
Webbsida: www.utbildarna.com
E-mail: malin.dahl@astorp.se

