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Mål för utbildningen
Målet för utbildningen är att du ska få grundläggande yrkeskunskap inom ditt
område. Här kommer du få möjligheter att utvecklas både teoretiskt och praktiskt. Du
kommer att få arbeta både självständigt och i grupp. Efter avslutad utbildning och ev
lärlingstid kommer du att vara redo att ta dig ut på arbetsmarknaden.

Individuell studieplan
En individuell studieplan upprättas tillsammans med ansvarig lärare. Med
utgångspunkt från kursöversikten kan du förbereda dig genom att se vilka kurser som
är aktuella för dig i ditt kursval beroende på dina tidigare betyg. När valet är gjort
skickas dessa uppgifter till Centrum för Livslångt Lärande (CLL) i Varberg, och
därefter får du tillbaka en sammanställning, som blir din individuella studieplan

Arbetsformer
Kursmål
Branschorganisationerna har sammanställt krav på yrkeskunskaper och Skolverket
har bearbetat dessa till kursmål med målsättningar. Till kurshandboken får du en
bilaga där du finner en ”översikt” av dessa kursmål och målsättningar för respektive
inriktning. Där kan du enkelt se vilken litteratur som tillhör den aktuella kursen och
vidare om det ingår praktiska moment för att uppfylla de olika målen. Vad som ingår i
de olika kursmålen ser du på FUABs hemsida. Dessa bör du skriva ut då de
innehåller tabeller där du själv fyller i uppnådda mål. När alla målsättningar är
uppfyllda, lämnar du in kursmålet ifylld med vilka moment och hur du uppfyllt dem till
din lärare för bedömning, betygsättning och påskrift. Kursen är då avslutad.
Dagbok
Du ska föra en egen dagbok under utbildningen på skolan och på praktiktiden vilken
ligger till grund för kursmålen. Mall för denna finns att hämta på FUABs hemsida.
Praktiskt arbete
Praktiska arbeten i skolans verkstäder sker flexibelt i mån av tid och plats. Det är
därför viktigt att du alltid har tillgång till arbetskläder och skyddsutrustning. Viss
skyddsutrustning och kläder finns att låna på skolan. För vissa inriktningar krävs att
eleven själv kompletterar. Kontakta din lärare angående detta. För allas säkerhet vill
vi uppmana till att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för arbete i verkstad.
Teoretiskt arbete och prov
I översikten ser du vilken litteratur som tillhör den aktuella kursen och även
prisuppgifter. Då utbildningen är koncentrerad krävs ett stort personligt engagemang
och ansvar. Till all kurslitteratur finns det prov som antingen görs skriftligt eller online.

För att göra prov krävs föranmälan genom att skriva in sig i en provpärm. Här kan du
även få mer information om provtillfällen och rutiner. Rättning av alla prov görs av
lärare efter hand. Vid fusk på prov tar vi kontakt med rektor Ulrik Björk.
Praktik
När din lärare tycker att du är redo ska du under utbildningstiden göra praktik på
företag. När det är dags tar du kontakt med Roger Enqvist som gör en avstämning
med företaget för att bekräfta platsen. Först därefter kan praktiktiden påbörjas. Vid
praktikens första dag får du med dig en företagspärm som ska lämnas till
handledaren. Med dig ska du också ha en identitetsbricka, s.k. ID-06, som du får från
FUAB. Info om vad som finns i den och hur den fungerar finns på FUABs hemsida.
Du fortsätter att skriva dagbok under praktiktiden, denna ska undertecknas av
handledare och lärare. Företaget som du praktiserar på måste minst ha hängavtal
med branschen du har valt att arbeta i.
Lärlingstid
Efter din utbildningstid på FUAB följer för de flesta utbildningar en lärlingstid. Du är
själv ansvarig för att ordna lärlingsplats. Information om lärlingstiden kan du finna på
respektive branschorganisations hemsida. Under utbildningstiden kommer de olika
branschorganisationerna till skolan för att informera om detta och du har då möjlighet
att ställa frågor direkt till dem.
För att skriva lärlingsavtal krävs det att du har godkända betyg i Sv 1, Eng 5 och
Matematik 1a eller Godkänt enligt det gamla betygssystemet.

Allmän information
Vi inleder utbildningstiden med en introduktionsperiod på tre veckor där alla får
möjlighet att sätta sig in i skolans rutiner och system.
Vi har en likabehandlingsplan. Den sitter i Din pärm. Vi kommer att arbetar med den
under hela utbildningstiden. Vi kommer även ha en temadag som handlar om
likabehandlingsplanen.
För att få tillgång till all information på FUABs hemsida krävs inloggning med
användarnamn och lösenord.
På skolan kan du köpa allt kursmaterial du behöver.
FUAB använder Skolverkets betygsskala A-F och exakta kriterier för de olika
nivåerna finns på Skolverkets hemsida.
Länkar till branschorganisationer, skolverket m fl. finner du på FUABs hemsida.

Närvaro/frånvaro
Skoltid är 8.00–14.00. Lärare finns tillgängliga all undervisningstid. Lärarna sätter
upp information om hur de arbetar varje vecka på anslagstavlan så att ni lätt kan
planera era studier. Under företagsförlag praktik gäller företagets tider.
Vid frånvaro, kontakta skolan på 0340-139 47 eller 0340-139 44 eller maila på
info@fuab.se
Ca10 veckor efter kursstart görs en avstämning i form av ett möte mellan dig och en
lärare. Det utvärderas då ifall du uppnått ett snitt på 20 poäng/vecka. Har du inte det
och saknar giltiga skäl, kontaktar läraren CLL så att de kan ta ställning till ifall platsen
ska erbjudas någon annan.
Vid frånvaro mer än två veckor i följd eller vid upprepade tillfällen krävs
läkarintyg, då görs en särskild prövning om det finns möjlighet att fullgöra
utbildningen inom utsatt tid. Finner man att det inte gjorts poängmässigt
tillfredställande framsteg, utan giltiga skäl, riskerar du att bli återbetalningsskyldig till
CSN samt mista din plats på FUAB.
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Vi hoppas att denna kurshandbok ska hjälpa dig att få svar på dina frågor, är det
något du undrar finns lärarna på skolan tillgängliga för dig. Här på FUAB samverkar
vi för en trivsam arbetsmiljö som självklart är drogfri.

Välkommen till FUAB-Yrkesutbildningar.
Ditt framtida yrkesliv börjar hos oss!

