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Orienteringskurs inom Industri 
 
Hällefors kommun erbjuder yrkesvuxutbildningar inom yrkesområden som är 
bristyrken på arbetsmarknaden. Syftet med utbildningarna är att ge vuxna personer 
en utbildning som kan göra dem anställningsbara inom yrken där det finns brist på 
utbildad personal. 
 
Nu startar vuxenutbildningen i Hällefors en orienteringskurs i Industri ,ORIND, som 
ger dig förkunskaper som du behöver för att senare kunna läsa industriutbildningen 
inom yrkesvux, INYRK. Kursen kommer innehålla yrkessvenska och praktiskt arbete i 
verkstaden, men du kommer också läsa teori. Du får lära dig att arbeta med och 
bearbeta metall på olika sätt, till exempel svetsa, skära och borra. Du kommer också 
få veta mer om hur det är att jobba inom olika typer av industrier genom att vi gör 
studiebesök på olika typer av arbetsplatser för att du ska få veta mer om vad yrket 
innebär och få kunskap och om var man kan jobba.   
 
Kursen ges på heltid under 10 veckor under vårterminen 2019. Efter 
orienteringskursen har du möjlighet att söka yrkesvuxutbildningen INYRK, som är en 
gymnasieutbildning. Efter gymnasieutbildningen är vårt mål att du ska vara väl rustad 
att möta arbetslivets krav. 
 
Under utbildningen kommer du att få varva teori med praktiskt arbete i verkstaden. 
Du kommer att få prova på olika tekniker som du senare kommer jobba mer med om 
du väljer att söka vidare till INYRK. 
 
För att bli antagen till ORIND ska du vara på en språklig nivå är tillräcklig för att du 
ska kunna klara utbildningen. 
 
Vuxenutbildningen i Sverige är gratis, men precis som inom alla andra studier inom 
komvux kommer du att få betala ditt studiematerial själv. Det kan till exempel vara 
läroböcker, kostnader för mat under studiebesök eller studieresor och yrkeskläder. 
 
Det sätts inget betyg på orienteringskursen, men du kommer att få ett kursintyg. Om 
man har skött sina studier på orienteringskursen kan det också innebära förtur till 
INYRK. Vi kommer att starta INYRK under höstterminen 2019. 
 
Det finns 10 platser. Vi kommer att titta på betyg från Sfi och göra en kort intervju 
med de som har sökt. Ansökningsblanketten hittar du på hellefors.se 
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Behandling av personuppgifter 
 
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter om namn, adress, personnummer, mejladress, 
telefonnummer, tidigare utbildning samt nuvarande sysselsättning för att kunna hantera din ansökan och 
registrera dig på utbildning. 
 
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunen har rätt 
att använda dina personuppgifter eftersom skollagen kräver att vi upprättar en individuell studieplan och 
sätter betyg efter avslutad kurs. Dina personuppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet med 
gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifterna sparas för all framtid. 
 
Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter med utbildningsföretagen Vivab, Rinman 
education eller Miroi om din utbildning kommer att ges i samverkan med dessa företag. 
 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors kommun 
har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. Enklast 
görs det på kommun@hellefors.se. 
 
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se. 
 
Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.  
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