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YRKESVUXUTBILDNING 1 ÅR

FINSNICKERI

KONTAKTPERSON

KURSINNEHÅLL

Hantverksteknik introduktion 200 poäng

Finsnickeri 1 200 poäng

Material och miljö 100 poäng

Datastyrd produktion 1 100 poäng

CAD 1 50 poäng

Samt

Alternativ 1

Datastyrd produktion 2 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Alternativ 2

Finsnickeri 2 200 poäng

Totalt 850 poäng

”Tidigare läste jag till Produktionstekniker och

blev då intresserad av den här utbildningen. Jag

har alltid tyckt om materialet trä och att jobba

praktiskt. Under utbildningstiden har jag tillverkat

bland annat bänkar, köksbord och nu håller jag

på med en TV-bänk. Möbelkonstruktion i CAD

och bearbetning i CNC-maskin är också med i

utbildningen och väldigt kul. Är man praktiskt

lagd så kan jag verkligen rekommendera den här

utbildningen".

Lukas Dopierallo (Yrkesvux)

  

Studie- och yrkesvägledare

Johan Lerbacka
0481-455 64    

johan.lerbacka@nybro.se www.ntu.se

Flera företag flyttar hem sin produktion till Sverige igen. Löneläget är högre här 
men samordningsvinsterna och bra operativt flöde innebär att det blir 
lönsammare. Generations- och teknikväxlingar är också på gång, så ung och 
kompetent personal är het på arbetsmarknaden nu.

Yrkesvux-Finsnickeri är i grunden en utbildning på 2 terminer där du lär dig 
grunderna i modernt Möbel- och inredningssnickeri. Du lär dig bland annat 
maskinsäkerhet, att läsa ritning och materialkunskap. Du lär dig även praktiskt 
hur maskinerna fungerar, detta sker när du tillverkar produkter i vår verkstad. 
Du lär dig även grunderna i CNC-teknik och CAD/CAM. Utbildningen sker i 
samverkan med näringslivet och innehåller praktik på företag (APL). 

FÖR MER INFORMATION: 
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