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Hur många yrkesutbildningar finns det 

på CVL i Sandviken?

Det finns ganska många utbildningar att välja på:

 Vårdutbildning till vårdbiträde eller undersköterska

 Teknikutbildning till verkstadstekniker eller underhållsmekaniker

 Kockutbildning

 Servering- och barutbildning – Ny utbildning!

 IT-utvecklare

 Barnskötare

 Byggutbildning

 Yrkesförarutbildning



Förberedande vårdutbildning – 1 år

 Krav: färdig med Sfi D för att söka utbildningen

 Du läser Svenska grund och Vård grund 

 Startar en gång per år i augusti

 Det är många som söker - tyvärr får alla inte en plats!

 Klarar du kurserna det första året så söker du vidare till nästa år



Vård- och omsorgsutbildning

Undersköterska

- Studier ca 2 år

- Praktik varje termin

- Sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder eller psykiatri

Vårdbiträde

- Studier ca 1 år

- Praktik



Viktigt att tänka på!

*

Du måste vara fysiskt 

stark och klara av 

stressiga situationer

Utbildningen är både 

teoretisk och 

praktisk

Arbetsmarknaden 

ser bra ut inom 

vården

Oregelbundna 

arbetstider

Medellön 20500 

kr för 

undersköterska
(lonestatistik.se maj -20)

Du måste vara 

empatisk och 

tycka om att ta 

hand om andra

Kvinnodominerat 

yrke, mer män 

behövs inom 

yrket

Medellön 18700 

kr för 

vårdbiträde
(lonestatistik.se maj -20)



Några filmer om att arbeta som 

undersköterska…

https://www.youtube.com/watch?v=7jGL-s2FQKc

https://www.youtube.com/watch?v=gz0gZKJXHp8

https://www.youtube.com/watch?v=8lD-kaCDcBM

https://www.youtube.com/watch?v=7jGL-s2FQKc
https://www.youtube.com/watch?v=gz0gZKJXHp8
https://www.youtube.com/watch?v=8lD-kaCDcBM


Förberedande teknikutbildning – 1 år

 Krav: färdig med Sfi D och matematik grund för att söka utbildningen

 Du läser Sva grund och Sva 1, Matematik grund och 

Matematik 1 + en orienteringskurs i teknik

 Startar en gång per år i februari

 Klarar du kurserna det första året så söker du vidare till nästa år



Teknikutbildning

Verkstadstekniker

- Studier 1 år

- Praktik 

- Passar dig som gillar teknik, matematik och problemlösning

- Arbete som CNC-operatör och industriarbete

Underhållsmekaniker

- Studier 1 år

- Praktik

- Passar dig som gillar att arbeta praktiskt, problemlösning och ge bra 

service



Viktigt att tänka på!

Du måste vara 

stresstålig och 

noggrann
Utbildningen är både 

teoretisk och 

praktisk

Arbetsmarknaden ser 

mycket bra ut för 

Verkstadstekniker och 

Underhållsmekaniker
Viktigt med 

kvalitet i fokus
Medellön 

24600 kr 
(lonestatistik.se maj -

20)

Du måste kunna 

arbeta 

självständigt och 

ta egna initiativ

Mansdominerat 

yrke, mer kvinnor 

behövs i yrket



Några filmer om att arbeta som CNC-

operatör…

https://www.youtube.com/watch?v=D8EEIkdzFLU

https://www.youtube.com/watch?v=ydGyX2dDoMQ

https://www.youtube.com/watch?v=D8EEIkdzFLU


Kockutbildning

 Krav: färdig med Sva 1 för att söka utbildningen

 En praktisk och teoretisk utbildning inom matlagning

 Heltidsstudier i 1 år, start en gång per år



Viktigt att tänka på!

 Det kan vara ett stressigt arbete 

med tunga lyft i en tuff miljö

Du måste vara 

kreativ och 

tycka om att 

samarbeta 

med andra i 

köket

Många arbetar 

på kvällar och 

helger

Medellön 22000 

kr (lonestatistik.se maj -

20)



En liten film om att arbeta som kock…

https://www.youtube.com/watch?v=21Ow6IFr5lU&t=68s

https://www.youtube.com/watch?v=21Ow6IFr5lU&t=68s


Servering- och barutbildning – NY 

 Krav: färdig med Sva 1 för att söka utbildningen

 En praktisk och teoretisk utbildning där du får lära dig ta emot 

beställningar, servera mat och dryck och ge gästen råd gällande val av 

rätter och drycker.

 Heltidsstudier i 40 veckor



Viktigt att tänka på!

Du blir 

restaurangens 

ansikte utåt

Arbetsmiljön kan 

vara stressig och 

bullrig

Oregelbundna 

arbetstider är 

vanligt

Lätt att få 

arbete 

utomlands

Vanligt med 

säsongsarbete

Medellön 

19100 kr 
(lonestatistik.se 

maj -20)



Några filmer om att jobba som 

servitris/servitör

https://www.youtube.com/watch?v=RopFjDJxi4s

https://www.youtube.com/watch?v=iV0HTrQ0D-M

https://www.youtube.com/watch?v=RopFjDJxi4s
https://www.youtube.com/watch?v=iV0HTrQ0D-M


IT-utvecklare

 Krav: färdig med Sva 1 och Matematik 1 och engelska till 

programmeringen för att söka utbildningen

 Studier på heltid i ca 1 år, startar en gång per år

 Ger goda kunskaper i programmering och möjlighet att läsa vidare inom 

IT på högskola eller universitet



Viktigt att tänka på!

Du behöver lära dig 

och kunna minst ett 

programmeringsspråk

Du behöver 

kunskaper i 

engelska

Du måste vara 

duktig på 

matematik

Du måste vara 

bra på att 

analysera och 

lösa problem

Medellön 

26000 kr 
(lonestatistik.se 

maj-20



Utbildning till Barnskötare 

 Krav: färdig med Sva grund och Matematik grund för att söka 

utbildningen

 En utbildning på 1 år som startar en gång varje år

 Du får lära dig hur man arbetar i förskolan

 Du får också lära dig mycket om barn med olika funktionsnedsättningar

 Arbetsgivaren kan kräva en gymnasieutbildning, den här utbildningen 

kan ingå i en sådan



Viktigt att tänka på!

Viktigt att ta 

ansvar för allt 

som händer 

på förskolan

Viktigt att 

kunna 

kommunicera 

med både 

barn och 

vuxna

Medellön 

19800 kr 
(lonestatistik.se maj-20

Arbetsmarknaden är 

väldigt bra inom 

barnomsorgen

Kvinnodominerat 

yrke, mer män 

behövs inom 

yrket



En liten film om att arbeta i förskolan…

https://www.youtube.com/watch?v=mJ66YZsva_k



Byggutbildning

 Krav: Sva grund och Matematik grund för att söka utbildningen

 Studier på heltid ca 1 år, startar flera gånger per år

 Inriktning träsnickare

 Teoretisk och praktisk utbildning som innehåller praktik



Viktigt att tänka på!

Arbetet sker 

både utom- och 

inomhus, ibland 

på höga höjder. 

Arbetet kan vara 

fysiskt krävande

En god 

grundfysik 

underlättar då 

arbetet kan vara 

fysiskt 

ansträngande 

Du måste samarbeta med andra 

yrkesgrupper på 

byggarbetsplatsen.

Medellön 

26400 kr 
(lonestatistik.se 

maj -20



Några små filmer om att arbeta som 

byggnadssnickare…

https://www.youtube.com/watch?v=VaQ7jhCjgWs&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=_yTGlYDuqzQ

https://www.youtube.com/watch?v=VaQ7jhCjgWs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=_yTGlYDuqzQ


Yrkesförarutbildning – inriktning tung 

lastbil

 Krav: färdig med Sva grund och matematik grund för att söka utbildningen

 Studier på heltid i ca 1 år, start en gång per år

 Teoretisk och praktisk utbildning

 B-körkort krävs, körkortstillstånd grupp 2 och du måste fylla 21 år innan 

utbildningen startar

 Du står själv för kostnaderna för körkortstillstånd, teoriprov m.m



Viktigt att tänka på!

Yrket kan vara 

ensamt men du 

måste vara bra 

på att samarbeta 

med kunder

Du måste kunna 

planera dina 

körningar och ta 

mycket eget 

ansvar

Arbetsmarknaden 

ser bra ut för 

lastbilsförare

Medellön 

23400 kr 
(lonestatistik maj -

20

Viktigt med god 

fysik, det kan vara 

ett tungt arbete



Två små filmer om att arbeta som 

yrkesförare…

https://www.youtube.com/watch?v=q_KEFQvbAVk

https://www.youtube.com/watch?v=MgHD436LArA

https://www.youtube.com/watch?v=q_KEFQvbAVk
https://www.youtube.com/watch?v=MgHD436LArA


Alla dessa utbildningar är gratis, innehåller praktik och man 

kan söka studiebidrag och/eller lån från CSN under 

utbildningen.

LYCKA TILL!

Om du har frågor – välkommen till mig!

//Karin                               


