
 

 

 

 

En utbildning för dig som vill arbeta kreativt och praktiskt 
med utveckling och problemlösning och som är 
intresserad av tekniska system, är bra på logiskt 
tänkande, tycker om att jobba i projekt, att samarbeta 
med andra och att ha kundkontakter? 

Att arbeta som Automations– och robotingenjör är utmanande och utvecklande 
och med kunskaper inom digitalisering, automatisering och robotisering är det 

en kompetens som efterfrågas! 

Efter utbildningen 
- Arbeta som automations- och robotingenjör, automationstekniker eller underhållstekniker 
- Arbeta med t.ex. programmering, installation och service av industrirobotar, konstruktion, 

programmering, driftsättning och service, projektledning  
  
I utbildningen varvas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. Det är en 
platsbunden utbildning med undervisning i skolan 3–4 dagar i veckan, övrig tid används till självstudier 
eller grupparbeten. Utbildningen innehåller dessutom två LIA-perioder där du får praktisera dina 
teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. 

Behörighet 

Särskilda behörighetskrav för utbildningen (utöver grundläggande behörighet): 

✓ Praktisk ellära 
ELLER 

✓ Underhåll – driftsäkerhet 
✓ Underhåll – elteknik 

ELLER 
✓ Fysik 1a 
✓ Teknik 1 

ELLER 
✓ Saknar du någon av kurserna ovan erbjuder vi Preparandutbildning med start i mitten av maj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieform: Bunden 

Studieort: Olofström  

Utbildningslängd 2 år heltid 
400 Yh-poäng 

Antal platser på utbildningen: 20 
Utbildningsstart 30 augusti 2021 

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN 

Sista ansökningsdag 15 maj 2021 

 

Mer information om hur du ansöker till utbildningen hittar du på vår hemsida 

Yrkeshögskolan Syd Olofström 
  

 

  

https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom
https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom


 

Yrkeshögskolan Syd Olofström 
Besöksadress: Vällaregatan 30, Olofström 

Postadress: Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kursens namn Antal Yh-poäng  
➢  Automationssystem 60 

➢  Elkonstruktion 20 

➢  Industriell IT 20 

➢  PLC-programmering 20 

➢  Robotprogrammering 30 

➢  Scada och HMI 15 

➢  Styr-och reglerteknik 30 

➢  Säkerhetsteknik med elsäkerhet 15 

➢  Tillämpad matematik 15 

➢  Projektmetodik 20 

➢  Produktionsekonomi och hållbar utveckling 20 

➢  Teknisk engelska 10 

➢  LIA 1 (Lärande I Arbete) 35 

➢  LIA 2 (Lärande I Arbete) 75 

➢  Examensarbete 15 

Kurser i utbildningen 

För mer information kontakta oss  

carina.helge@olofstrom.se 

yhs@olofstrom.se  

0454-935 18 / 072 179 00 00 
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