
•• Krigsmaktens lärlin gsut

re dn ing har till chefen för 
 Utred n i ngsförslag 
försvarsdepartementet över

lämnat ett betänkande om 

yrkesutbildningen vid krigs
om gemensam utbildning 
maktens industrier och verk

städer. Uppdraget har avsett 

utbi.'dning av yrkesarbetare 
 för militära och civila 
- således inte militär och ci

vilmilitär personal vid krigs

makten . ••• 
 flygmekaniker 

; 'il t behan dl a fråga n om utbildnin g av a v fl yg förva lTninge ns ve rk stadss kola 
bö rjan på sådant sä tt , att ett förUtre dnin ge ns a rbete planerades från 

f l }'~mekani k er. UtbiJd n·.ingen a v denna Väs terås för ä nd amå let. Skola n ha r fö r
s'ag be tr ilf fande lärlingsu tbildningen vid yrkes kategori bed rivs fö r närva rand e dels uto m utbildn ings utr ymmen ii ve n tillgå ng 
krigsmakten skulle kunn a läggas fram i vid f lygva pn ct, dels i'nom det a llm änn a till elev hem med p la ts fö r omkring 80
anslutning till en r iksdagsbeslut, grunda t y r kcss ko : evä~end e t. 1 10 eleve r. Utbi ldninge n kan påbö rjas 
p~ förslag rörande den fram t ida yrkesu t Det ~ r1i ga behovet av fl ygmekaniker hös ten 1968 . 
bildninge n. Något sådant beslu t före li g upp går enli gt upp gif t fö r nä rvar and e Utbildn ingen und er årskurs 2 fö res lås 
ge r ännu inte. Utred nin ge n har t ro ts de t  in om civi lfl yge t t il l SO oc h in om kri gs  ske i sam band med vä rnplikmjä ns·tgö rin g 
ra funnit övervagande skä l ta la fö r an makten t ill 135 . Utbil d nin gs rcsursern.l fö r vid f lygv apn et och eventuellt vid armens 
nu lä gga fra m sin betänk and e. den civ ila luftfartens del har hinill s va  och marin ens helikopterfö rband . Fö rslaget 

rit beg rä nsade. inn ebä r an vä rnp liktstjä nstgö ri nge n p å 
bö rj as omedelba rt ef ter å rsku rs l av fl ygL irl inl{sutrcd ningen för fram ett fö rOLIKA UTBILDNINGSPLATSER mek,a nikerutbildn inge n. Inskri vnin ge n av slag t ill gemensam utbil dnin g av fl yg 

I nom kr igsma kten fi nns yrkesskoleu tb ild dessa vä rnp likt iga l11 ås te därfö r ske imekaniker för sa\'j l den civil a luftfar 
ni ng anordnad vid Söderman lands rege  sä rskild ord nin g.tens som för kr igsmaktens behov. I ut
mente i Strän'gnäs , O srk ustens ör logsbas, bi Idn inge n In gå r ä \'e n v~ rnp l iktrj j ns t
Flygförva ltningens ve rkstadsskola i Väs  MEST PRAKTIKgö rin g. Förslage t ha r på uppdrag a v 
terås , Ce ntrala flygve rkmaden i Ma lms lätt skolöverstyrelsen oc h fl yg förvaltnin gen L i ropla nen fö r ~ rs kurs 2 omfaHar hu vud 
oc h Centra la fl ygverkstade n i Arboga. utarbetats a v Aeroconsulter AB . sa kl ige n prakti ska till ämpnin ga r ifråga 
Till yrk ess ko1cutbildningen vid kri gsmak

om kla rgör ings-, se rvice - oc h ti Hsy nsa r
ten har utredn in gen ock s3 räkn at utbil d 

beten i sa mband med fl yg tjänsr. Teo riunTVÅÅRIG SKOLGÅNGninge n v id Försvarets Fabrik sve rk s ind u
dervi.sn tn'gen under å rskurserna sy fr ar ti 'l l

stri er, Karl skronavar vet AB och AB Tele för slaget inn ebär i korthet an urbi ld
a n ge eleve rn a detaljkun skap er om en 

un·de rh å ll i Väx jö. ningen av fl ygmekanike r anordnas SOm 
fJ ygpl antyp i vad avser kon struktion,

Y rkess koleu tb ild ningen vid kri gsma kten en t våå ri g flyg meka ni ke rskola. T ill f1yg 
uppb ygg nad oc h f un k tion. 

avser i förs ta hand de tekn iska yrkes  mek anikerutbildn inge n rek ryteras un gdo 
Ele\'e r SO I11 efter avs lutad vä rnpJ.i kts

område na. De yrkes linjer som finns re mar som gen omgå tt ii rskurs l fö r fo r
tjän stgö rin g går till civilfl yge t ge nomgå r

presenterade är ford onsmekanik er, elin  donsmeka niker. Sis tn ämnda utbild ning 
enli gt fö rslage t fä rd ig utbild nin g under

sta llatörer, fl ygmontörer, telemontörer, anord nas på m~ n ga stä llen i la ndet och 
t vå till tre må nade r som regel vid det

te lerepara törer och verks ta·dsmekaniker. rekr yterin gs und erlagcr berä knas dä rfö r få 
fö retag, dä r de seda n anst;i Il s. 

Det tOta la antalet elever i yrkessko leut  stOr bredd. Uttag nin g av elev ern a föreslås -.J Den nu fö res lag na utbildningsgå ngen 
bildnin ge n uppgick under lä så ret 196 4/65 ske genom en särskild ndl11nd, som äv en 

fö r fl yg mekanIker har utrednin gen fun 
til l ca 43 5. ,bli s\'ara för en rän vis fö rde l ni n~ a v 

nit ändamålse nlig inte minst däri genom, 
ele verna mell an det civil a oc h mi litära• An ta let e; eve r som slut fö rt sin ut  an den utan an inkräkta p å någond era 
flyge r.bil dni ng vid kr igs maktens yrk ess kolc ut a v uthild nl ngarna utgör en kombin ation 

bi ldni ng har de sena ste å ren uppgå n ti ll Under det fö rsta å ret av fl ygmekanI  a \ yrkess kole utbildnin g och värnpli'krs
me ll an 140 oc h 150. D en yrkesskoleut  kerutbi ldnin ge n anordn as utbi ld ningen utbild nin g. Utrednin gen anser , an kvali
bi ldning som hi t rrJls bedr ivi ts täc ker så enligt förslage t central t vid en el ler eve n fi ce rad yrk esutbildnin g under vä m p llk ts
ledes in te ful lt häl ften av rekr )' terin gsbc tue llt ett par cenrra la ve rkstadss ko lor. tj ä nstgöring äve n i a nd ra fa ll bör kunna 
hover. E lev erna genomgå r und er den a å r grun d  rillgodoräk nas so m del av yrkesskoleu t 

Lär lingsurred ningen har föreslagit att läggande praktisk oc h teoreti sk yrkesut bil d ningen oc h a n en sama rbete i denna 
nuvarande yr kesskoleutbi ldn ing vid krigs bildnin g. Arsbehovet av fl ygmekaniker f råga bör inledas me llan skolö verstyrel
makt en inord nas J det allm änn a yrkes  '1 J: :er kr a \. pa en utbi Id ni ngs kap ac itet se n oc h fÖrsva rsgren·sc hefern·a. Som ett 
skoleväse nder. om 75-1 SO eleve r. Med hänsy n ti ll att exe mpel på y tt erli ga re en utbildningslinj e 

eleverna rek ryte ras fd. n hela land et krä\'s där en så dan kombination ka n vara möj
ina cko rderingsmöjligheter vid skolan. Fö r lig har utredn in ge n framhå llit fordon s

FLYGMEKANIKERUTBILDNINGEN 
slag lä mnas a v utrednin ge n a n utn yttja mekani ke r. • 

U t red nin gen har funn it anl ednin g att sä r- de lokaler som för n:i r vara nde an vä nd s J-G Ja rdal 
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