
Yrkesutbildningar

CVL Sandviken
Karin Andersson

Studie- och yrkesvägledare

Sfi, Sandviken



Hur blir man undersköterska?

 Vårdutbildning för andraspråkselever på CVL

 Du ska vara färdig med D-kursen för att kunna söka

 Heltid i 3 år, start i augusti varje år

 Du börjar med att läsa Sva grund (400 poäng) och Vård grund (400 poäng) 

under första året

 Klarar du kurserna så söker du vidare till nästa år då du läser vårdkurser, 

svenska och samhällskunskap

 Du blir undersköterska, du är anställningsbar direkt efter utbildningen

 Sista året väljer du vilket område du vill arbeta inom; sjukvård, äldreomsorg, 

psykiatri eller med rörelsehindrade

 Praktik varje termin, alla måste prova på äldreomsorgen



Viktigt att tänka på!

Du måste vara fysiskt 

stark och klara av 

stressiga situationer
Utbildningen är både 

teoretisk och 

praktisk

Arbetsmarknaden 

ser bra ut för 

undersköterskor

Oregelbundna 

arbetstider

Medellön 

28500 kr

Du måste vara 

empatisk och 

tycka om att ta 

hand om andra

Kvinnodominerat 

yrke



En liten film om att arbeta som 

undersköterska…

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

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


Hur blir man CNC-operatör?

 En förberedande verkstadsteknisk utbildning för andraspråkselever på 

1 år

 Du ska vara färdig med D-kursen för att kunna söka

 Startar en gång per år i februari

 När du sökt så får du komma på intervju och även göra ett test i 

matematik

 Du börjar med att läsa Sva grund, matematik och en kurs i teknik

 Om du klarar kurserna så kan du söka till ordinarie CNC-utbildningen 

som är ytterligare 1 år



 Andra året går du vidare och får kunskap inom många olika områden, t ex

- svarvning

- fräsning

- slipning

 Du utbildas också inom robotteknik och andra avancerade system

 Du får göra praktik på ett företag

 Efter totalt 2 års utbildning så kan du söka arbete som verkstadstekniker



Viktigt att tänka på!

Du måste vara 

stresstålig och 

noggrann
Utbildningen är både 

teoretisk och 

praktisk

Arbetsmarknaden 

ser mycket bra ut 

för CNC-operatörer
Viktigt med 

kvalitet i fokus
Medellön 

29400 kr

Du måste kunna 

arbeta 

självständigt och 

ta egna initiativ

Mansdominerat 

yrke



En liten film om att arbeta som CNC-

operatör…

https://www.youtube.com/watch?v=pv9kgELatVc



Hur blir man barnskötare?

 En heltidsutbildning på 1 år som startar varje år i januari

 Du ska vara färdig med Sva grund och Matematik grund för att kunna söka

 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 

23600 kr

Arbetsmarknaden är 

väldigt bra inom 

barnomsorgen

Kvinnodominerat 

yrke



En liten film om att arbeta i förskolan…

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



Hur blir man kock?

 Vuxenutbildning på heltid i 50 veckor

 Du ska vara färdig med Sva grund och Sva 1 för att kunna söka

 Utbildningen finns på Restaurangskolan på Bessemerskolan

 Utbildningen avslutas med 10 veckors praktik 

 Utbildningen leder till jobb

 En liten film om yrket: https://www.youtube.com/watch?v=21Ow6IFr5lU



Viktigt att tänka på!

Tungt och stressigt 

jobb, man måste vara 

stark fysiskt och 

psykiskt

Oregelbundna arbetstider 

beroende på var man 

arbetar

Medellön 26800 kr

Ett kreativt yrke, bra om man är 

intresserad av smaker och råvaror

Arbetsmarknaden ser 

bra ut för kockar



Hur blir man lastbilschaufför?

 En utbildning på heltid i 40 veckor

 Du ska vara färdig med Sva grund, matematik grund och engelska grund för 

att kunna söka

 Du måste fylla 21 år innan utbildningen är slut

 Du står själv för kostnaderna för körkortstillstånd, teoriprov m.m (ca 5000 kr)



Viktigt att tänka på!

Yrket kan vara 

ensamt men man 

måste vara bra 

på att samarbeta 

med kunder

Man måste kunna 

planera sina 

körningar och ta 

mycket eget 

ansvar

Arbetsmarknaden 

ser bra ut för 

lastbilsförare

Medellön 

28500 kr

Viktigt med god 

fysik, det kan vara 

ett tungt arbete



Två små filmer om att arbeta som 

lastbilschaufför…

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 och man kan söka 

studiebidrag och/eller lån från CSN under utbildningen.

LYCKA TILL!

Om du har frågor – välkommen till mig!

//Karin                               


