Distansutbildning
Installationselektriker
UTBILDNINGEN
Utbildningen genomförs på distans via Teknikutbildarna i Sundsvall. För att
klara studierna behöver du studera 40 timmar i veckan. Utbildningen börjar
med några orienteringsveckor där du får berätta för läraren om din mål och
om du har någon tidigare erfarenhet inom el- eller teknikbranschen.
Eftersom utbildningen är på distans innebär behöver du ha hög studiemotivation och mycket studiedisciplin. Vissa praktiska moment och
teoretiska delar gör du Sundsvall vid planerade tillfällen. Praktik i 8 veckor
ingår som du kan göra på hemorten om lämplig praktikplats finns. Kurser
som ingår ser du på andra sidan. Utbildningen är kostnadsfri men du får själv
bekosta skyddskläder samt resor och boende i Sundsvall.

Om utbildningen
Distansutbildning
Längd: 75 veckor

Arbetet som Installationselektrker
innebär bland annat:







Förberedande för elinstallation: exempelvis lägga ut rör som
gjuts in i betongkonstruktionen
Ta bort gamla ledningar
Ta hjälp i arbetet av ritningar och scheman
Montera in elcentraler där elströmmen ska tas emot och
sätter upp kabelstegar och drar kablar
Dra ledningar i rören, sätta upp strömbrytare och vägguttag
samt montera upp belysning
Dra fram ström till fläktar, värmeanläggningar, belysning och
ansluter kylskåp och spisar

Total poäng: 1500
Studietakt: Heltid
Startdatum: 5 mars 2018
Slutdatum: 9 augusti 2019
Utbildningsanordnare:
Teknikutbildarna i Norden
Arthur Engbergs väg 11b
852 40 Sundsvall
Förkunskaper Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk och grundläggande matematik
Ansökan öppnar: 3 januari 2018
Ansökan stänger: 24 januari 2018

AUKTORISERAD ELINSTALLATÖR
Den här utbildningen ger kunskaper motsvarande den tidigare Allmän
behörighet för elinstallationsarbeten vilket ger fullständig auktorisation och den är
anpassad för den nya elsäkerhetslagen.
Efter utbildningen utfärdas ett intyg som visar att du uppfyller
Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen som du behöver vid ansökan
av Auktoriserad Elinstallatör.

ÖVRIGT
Ansökan gör du på Komvux Eskilstunas webbsida. Du som är inskriven i
Arbetsförmedlingen och vill söka bör hämta ett intyg från dem och bifoga i
din webbansökan. Du som riskerar att bli arbetslös eller har tillfällig
anställning bör bifoga anställningsbevis i din webbansökan.
Studiemedel kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

Ansökan
gör du via
www.eskilstuna.se/komvux

Kontakta Komvux
Telefon 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Kurser som ingår i utbildningen
Kurs

Poäng

Kurskod

Orienteringskurs (ger ej betyg)

50

KGYORI11C

Praktisk Ellära

100

ELLPRA0

Elmätteknik 1

100

ELÄELM01

Elkraftteknik

100

ELRELF0

Elmotorstyrning

100

INSELS0

Mekatronik 1

100

MEKMEK01

Kommunikationsnät 1

100

INSKOM0

Larm-, övervaknings–
och säkerhetssystem
Mät- och styrteknik

100

LARLAM0

100

MÄTMÄO0

Fastighetsautomation 1

100

FAIFAS01

Mät- och reglerteknik

100

MÄTMÄT0

Servicekunskap

100

FÖSSEV0

Belysningsteknik

100

INSBES0

Gymnasiearbete El

100

GYAREE

Elektromekanik

100

ELRELK0

Elinstallationer

100

INSELI0

Om du har frågor om kursupplägget eller vill ha mer detaljerad
information om utbildningen ska du kontakta Teknikutbildarna:
www.teknikutbildarna.se/kontakta-oss/
Telefonnummer 010-122 18 00

