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VUXENUTBILDNINGEN
KARLSTAD

Vill du arbeta med bilar och andra fordon? Tycker du om 
att använda händerna och skapa färg och form? Då är 
utbildningen Yrkes-SFI karosseri och lackering något för 
dig.

UTBILDNINGEN
Du läser först en basutbildning på 800 poäng och 
väljer sedan en inriktning mot bilskadereparatör eller 
fordonslackerare.

BILSKADEREPARATÖR
Under utbildningen lär du dig grunderna inom karos-
seri. Du lär dig också om fordonskonstruktioner och 
teknisk utrustning. Du lär dig utföra skadereparatio-
ner av fordon. Du får också lära dig att dokumentera 
ditt arbete enligt de krav som finns i branschen. 
Utbildningen ger dig kunskaper tex. inom riktning och 
svetsning.

ARBETSMARKNAD
Efter utbildningen kan du t ex. arbeta som bilskadere-
paratör på en bilskadeverkstad. 

APL
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av 
utbildningen. Under din APL får du nyttiga erfarenhet-
er från yrket, samt möjlighet att knyta kontakter inför 
framtiden.

YRKES-SFI 
KAROSSERI OCH LACKERING - 
BILSKADEREPARATÖR
BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPER
Godkänt betyg från SFI kurs B. Erfarenhet från eller 
intresse av arbete inom fordonsbranschen.

ANSÖKAN
Ansökan sker via webben: karlstad.se/vuxenutbildning

UTBILDARE
Nobelgymnasiet och Tingvalla SFI

KONTAKT
Maria Edvardsson

Telefon: 054 - 540 13 77 
E-post: maria.edvardsson@karlstad.se
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VUXENUTBILDNINGEN
KARLSTAD

BILSKADEREPARATÖR

KURSER KURSKOD POÄNG
Fordonsteknik - introduktion FORFOO0 200 p
Lackeringsteknik - introduktion LACLAE0 200 p

Ritningsteknik - introduktion KARRIT0 200 p
Orienteringskurs KGYORI11F 200 p

Antal poäng: 800 p

YRKES-SFI
Inom yrkes-SFI studerar du yrkeskurser och SFI 
eller svenska som andraspråk grund. Utbildningen 
är heltid och innebär 40 timmars studier/vecka. 
Utbildningen består av praktiska lektioner, teoripass 
och  självstudier.

Språkundervisningen integreras med yrkesutbildningen 
för att du ska få goda förutsättningar att lära yrket 
och förbättra dina språkkunskaper. SFI-läraren och 
yrkesläraren jobbar tillsammans.

URVAL
Om du är behörig till utbildningen kallar vi dig 
till praktiska tester och kartläggande intervju. 
Antagningen till  utbildningen görs baserat på 
denna urvalsprocess.

PÅBYGGNAD BILSKADEREPARATÖR KURSKOD POÄNG
Karosserikonstruktioner och inredning KARKAR0 200 p
Skarvnings- och sammanfogningsteknik KARSKR0 300 p

Skadebesiktning och produktionsflöde KARSKA0 100 p
Orienteringskurs KGYORI11C 200 p

Antal poäng: 800 p

Totalt antal poäng:   1 600 p


