
Incheckning	med	kaffe

Anna Thoursie och 
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Kurser (totalt 900 gy- poäng)

Människan i industrin 100p

Materialkunskap 100p

Hantverk introduktion 200p

Material och miljö  100p

Finsnickeri 200p

Produktionskunskap 100p

Arbetsplatsförlagt lärande 8 veckor

e

Efter utbildning
Efter utbildningen kan du arbeta inom träindustrin som till exempel 
maskinoperatör, montör eller möbel- och inredningssnickare. Du får 
även med dig grunden för att fortsätta studier som produktutvecklare, 
designer, produktionstekniker eller CNC-operatör.

Studiestöd och betyg
Yrkesvux är en yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå som ger 
betyg enlig betygskalan A-F.  Utbildningen är avgiftsfri och berättigar 
till studiemedel från CSN.

Utbildningens upplägg

• Utbildningen är på 800 gymnasiepoäng och bedrivs på heltid

under 40 veckor.

• Under utbildningen läser du kurserna människan i industrin,

materialkunskap, hantverk introduktion, material och miljö,

finsnickeri och produktionskunskap.

• En del av utbildningen består av praktik ute på företag s.k. APL

som betyder arbetsplatsförlagd utbildning. Vi samarbetar med

företag där du under en del av din studietid utbildas i skarpt

läge. Detta är en viktig del då du får arbetslivserfarenhet och

mer inblick i din kommande yrkesroll.

Detta är en träteknisk utbildning på gymnasienivå där du får bred kunskap 
som ger många olika möjligheter till jobb. Utbildningen är för dig som vill 
höja din kompetens eller omskola dig för ett nytt yrke inom träbranschen.

Yrkesvux. Ett samarbete mellan Nässjö kommun och Träcentrum

Trä, möbel och inredning
40 veckor, 800 gymnasiepoäng

Är du intresserad av att arbeta i en kreativ och 
spännande bransch? Då är detta en utbildning för dig.

Svensk trä- och möbelindustri 
växer och företagen har behov
av kvalificerade medarbetare.

Var: Träcentrum, Nässjö
När: Kursstarter 13 februari och 11 april 2023
Omfattning: 40 veckor inkl. arbetsplatsförlagt lärande
Anordnare: Nässjö kommun och Träcentrum

ANSÖK
ASTSEN

31 JANUARI

Kontaktuppgifter

Utbildningen och kursinnehåll
Marie Palm
marie@tracentrum.se
073-2021513

Studievägledning
Jeanette Green Hakeman
jeanette.green-hakeman@nassjo.se
0380-517266

- Träcentrum

Mer info och ansökan hittar du på:
www.nassjo.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning

eller på www.tracentrum.se




