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Bli maskinförare
Brinner du för att köra maskiner och 
vill ha jobb i en bransch som skriker 
efter folk? På ME-skolans vuxen-
utbildning tillbringar du mycket tid i 
maskinerna. Under utbildningen 
får du praktik hos företagen i 
trakten och får värdefulla kontakter 
inför framtiden.

Lär dig köra maskin
På skolan finns ett stort övnings-
område med bra lokaler. Du får köra 
moderna maskiner från Caterpillar som 
innebär att du alltid får jobba med den 
senaste tekniken och med en variation 
av olika maskintyper. 

Under utbildningen får du lära dig att:
• Köra och underhålla anläggnings-
 maskiner som grävmaskin och 
 hjullastare
• Bygga vägar och husgrunder
• Gräva och lägga vatten- och 
 avloppsledningar
• Lasta och lossa olika typer av gods 
 och material
• Läsa ritningar och beskrivningar för 
 bygg- och anläggningsarbeten
• Arbeta med laser- och GPS-utrustning  
 för höjdmätning och positionering

Praktik ingår  
I utbildningen ingår minst 6-8 veckors 
praktik (APL - arbetsplatsförlagd utbild-
ning). Under praktikperioderna kommer 
du att vara med om en rad spännande 
projekt som praktikföretagen erbjuder. 
Under dessa perioder har du också 
chans att skapa kontakter med företag 
i branschen som efter avslutad utbild-
ning kan leda till jobb. 

Poängplan
Trafikverkets kravkurs Arbete på väg 
och ADR 1:3 ingår också förutom 
kurserna nedan.

Inriktning 
Anläggningsfordon 900  p
Anläggningsförare process 100
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200

Kostnader och utrustning
Läromedel för 2000 kronor, skyddsskor 
och varselkläder klass 3 betalar du för själv. 

Vad händer efter utbildningen?
Efter godkänd utbildning och praktik 
utfärdas ett utbildningsintyg som ger 
dig behörighet att arbeta med de 
maski ner som ingår i utbildningen. 
När du sedan får en anställning i ett 
bransch företag ska ditt utbildningsintyg 
bytas ut mot en utbildningsbok som du 
har med dig under färdigutbildningstiden.  
När du är färdigutbildad ansöker du 
om ditt yrkesbevis.

Sök till vuxenutbildningen i Varberg 
Vuxenutbildningen i Varberg genomförs 
i samarbete med Varberg kommun, dit 
du också skickar din ansökan.

Om du bor i en annan kommun vänder 
du dig först till vuxenutbildningen i din 
hemkommun för att få utbildningen 
godkänd. 

Läs mer och hitta ansökningshandling-
arna på www.meskolan.se

Vilka är ME? 
Maskinentreprenörerna (ME) är 
bransch- och arbetsgivarförbundet 
för företag som utför arbeten med 
anläggningsmaskiner som till exempel 
grävmaskin och hjullastare. ME har ca 
3 900 medlemsföretag som tillsammans 
sysselsätter ca 20 000 medarbetare 
och ingår som en del av organisationen 
Svenskt Näringsliv.

Vad är ME-skolan? 
ME-skolan ägs av Maskinentreprenö-
rerna och är branschens egen skola 
för utbildning av blivande maskinförare 
och för kompetensutveckling inom 
bransch- och medlemsföretagen.

Varför satsar ME-skolan på 
vuxenutbildning?
Branschen har ett stort behov av ny 
personal under lång tid framöver 
eftersom det kommer att byggas mycket 
samtidigt som många går i pension. 
Vi vill också utveckla utbildningen så 
att du får en undervisning med så hög 
kvalitet som möjligt och dessutom öka 
antalet utbildningsplatser runt om i 
landet.

ME Utbildningscenter
På ME Utbildningscenter i Varberg 
erbjuder ME-skolan maskinförarut-
bildning för ungdomar och vuxna. 
ME Utbildningscenter är förlagt på 
Munkagårdsgymnasiet i Tvååker. Det 
ligger 1,8 mil söder om Varberg. Vi har 
här ett övningsområde i anslutning till 
naturbruksskolan.



Blir det här din nya arbetsplats 
i framtiden?

Emil Andersson på Drottningholms Entreprenad i Stockholm fick 
jobb direkt efter utbildningen från ME-skolan i Bålsta i juni 2016.

ME-skolan är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer.

ME-skolan i Varberg l Jonas Thorstenson l 08-762 70 77 l jonas.thorstenson@me.se
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