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Montör inom industrin med SFI 
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Utbildningsform

Montico

 Dagtid

Förkunskapskrav

Studerande på 
SFI, kurs B eller 
högre, samt 
bedömas ha 
förutsättningar 
att kunna 
tillgodogöra dig 
utbildningen.  

Utbildningen till montör inom industrin 
passar dig som är praktisk, noggrann och 
strukturerad. Utbildningen blandar 
teoretiska studier och praktiska moment i 
verkstaden. 
Du kommer att läsa svenska (SFI) hos 
Montico på samma gång som du studerar 
yrkesutbildningen så svenska språket 
kommer hela tiden vara med dig i de olika 
momenten, såväl praktiska som teoretiska. 
SFI- och yrkeslärarna har ett nära 
samarbete vilket innebär att ibland är SFI-
läraren med i yrkesutbildningen och ibland 
är yrkesläraren med i SFI-undervisningen. 
För att lärarna ska kunna ha ett nära 
samarbete kommer du, som nu studerar SFI 
på någon annan skola, att byta till Montico 
för att läsa SFI och yrkesutbildningen hos 
Montico.
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Montör inom industrin med SFI 

Utbildningens längd
Utbildningen omfattar 700 poäng. 
Studietakten är individuell men när du 
läser SFI och yrkesutbildning samtidigt 
kommer du att läsa yrkesutbildningen på 
deltid, cirka 10 poäng i veckan. När du är 
klar med dina studier i SFI kommer du att 
kunna läsa yrkesutbildningen på heltid 
och om du läser heltid, 20 poäng i veckan, 
tar det 35-40 veckor att läsa utbildningen 
till montör inom industrin.  
Passar utbildningen mig? 
För att trivas med arbetet som montör 
inom industrin är det bra om du 
uppskattar problemlösning och är 
noggrann. Det är också viktigt att du är 
duktig på att samarbeta eftersom en del 
av arbetet kan ske utefter en 
monteringslina där det kan vara ett 
relativt högt tempo. Slutligen kan det 
även vara bra att ha en egen drivkraft och 
ta eget ansvar över arbetet som behöver 
utföras eftersom du på många 
arbetsplatser jobbar självständigt. 

En orienteringskurs i yrkessvenska kan 
ingå när du slutfört dina studier i SFI.
Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar 
till studiemedel genom CSN. Läs mer på 
www.csn.se gällande villkor och ansökan 
för studiemedel.  
Vissa kostnader står du själv för. Det 
gäller bland annat kostnader för ditt 
studiematerial, eventuella arbetskläder, 
resor till och från skolan och resor till och 
från arbetsplatsen när du har ditt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL).   

Möjliga yrkesinriktningar 
En montör har kunskap om att sätta 
ihop och montera teknisk utrustning och 
kan jobba med många olika 
arbetsuppgifter. En del arbetsuppgifter 
är finmekaniska där man monterar 
många mindre delar medan andra 
uppgifter kan vara slutmontering av 
några få större delar. 

Monteringen kan utföras på 
monteringslina eller vid en fast station 
där man följer flödet. I vissa fall sker 
monteringen i ett taktat tempo vilket 
kan innebära att arbetet sker i en 
fartfylld arbetsmiljö. Det mesta av 
monteringsarbetet görs efter ritning. 
Arbetet som montör inom industrin kan 
också innebära att man utför 
funktionstest på det som monterats. 

På många arbetsplatser jobbar man i 
team där teamet tillsammans ansvarar 
för säkerhet och kvalitet i arbetet.

 

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår obligatorisk APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande 
minst 15% av den totala 
utbildningstiden. Under APL är du på en 
arbetsplats och följer din handledares 
arbetstider. APL är obligatoriskt för alla 
elever. Skolan hjälper dig att hitta en 
APL-plats.
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