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Förkunskaper
Godkänt betyg i grundskolans 
svenska/svenska som andra-
språk. Bifoga betyg och per-
sonligt brev i din ansökan.
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eller 

Blankett skickas till
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453 80 Lysekil 
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Susanna Samuelsson
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susanna.samuelsson@lysekil.se 

Rektor
Lena J Carlstedt
Tel: 0523-61 32 72

PRAKTISK INFORMATION

Utbildningen
Utbildningen vänder sig till dig som har ett brinnande intresse 
och fallenhet för teknik och båtar. Utbildningen vänder sig 
även till dig som är yrkesbytare och vill utbilda dig till ett 
rörligt och omväxlande arbete inom det tekniska området. Du 
behöver ha lätt för att samarbeta, följa muntliga och skriftliga 
arbetsinstruktioner och handböcker. 
Efter utbildningen kan du arbeta som marintekniker, 
motormekaniker, marinelektriker eller servicetekniker. 
Utbildningen genomförs i samarbete med marinverkstäder i 
Lysekilsområdet där den praktiska undervisningen sker 1-2 
dagar/vecka . Du har webbundervisning ca 1 dag/vecka. 
Övriga dagar har du hemstudier.

Det ingår cirka 8 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) på 
marinverkstäder fördelat på 2 terminer. Under APL är du på 
en arbetsplats 5 dagar/vecka. Vi kan inte garantera APL plats 
nära din hemort. Du måste själv kunna ta dig till din APL 
plats. 
Vi använder Teams i utbildningen och därför ansvarar du för 
att du har tillgång till dator, webkamera, mikrofon och inter-
netuppkoppling. 
Utbildningen är kostnadsfri men du ansvarar själv för inköp av 
litteratur, arbetskläder, samt resor till verkstäderna, APL-plats 
och studiebesök. 
Du som redan har betyg i SVA 1 eller har svenska som mo-
dersmål läser enbart yrkeskurser. 

Termin 2, 20 veckor, 500p
Motorelektronik 1, 100p
Intervallservice, 100p
Konstruktion och reparation 1, 100p
Båtel 1, 100p
Nyinstallation, 100p

Termin 1, 20 veckor, 400-500p
Båthantering och underhåll, 100p  
Marinmotor-introduktion, 100p 
Konstruktion och reparation 1, 100p
Diagnos och reparation, 100p
Individuellt
SVA 1, 100p, 


