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Om yrket 
En utbildning till VVS-montör ger dig stora möjligheter till jobb. 
En VVS-montör installerar, reparerar och utför service på rör och 
annan utrustning för värme, vatten och sanitet i bostadshus och 
andra lokaler. Du får en utbildning som följer branschens krav. 
Teori och praktik varvas och den arbetsplatsförlagda delen ger 
dig möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper på en 
arbetsplats.

Viktigt att veta om  utbildningen
• Utbildningen är 63 veckor lång. 

• Startdatum för utbildningen är 5 december 2022  
och slutdatum är 16 februari 2024. 

• Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen.

Kostnader
Du betalar själv för eventuell kurslitteratur och för resor till och 
från APL-plats samt arbetskläder/skor, cirka 3 500 kronor. 

Förkunskapskrav
• Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller 

motsvarande kunskaper.

Kurser som ingår i utbildningen
Vill du ha mer information om kursinnehåll? Besök skolverket.se 

Kurs Poäng

Orienteringskurs 60

Verktygs- och materialhantering 100

Värmelära 100

Systemuppbyggnad 100

Elkraftteknik 100

Värmeteknik 1 100

Värmeteknik 2 100

Sanitetsteknik 1 100

Sanitetsteknik 2 100

VVS svets och lödning rör 100

VVS gassvetsning rör 100

Entreprenadteknik 100

Injusteringsteknik 100

VVS-teknik 200

Komvuxarbete VVS- och fastighetsprogrammet 100

Totalt antal poäng 1 560

VVS-montör
Kommunal yrkesvuxutbildning  
på gymnasienivå

Ansökningsperiod
Ansökan är öppen mellan 26 september och  
30 oktober 2022. 

Så här söker du: 
1. Gå in på eskilstuna.alvis.se
2. Logga in eller skapa ett nytt studerandekonto.
3. Klicka på ”Hitta kurser” och sök yrkesutbildningen, 

följ sedan instruktionerna.
 

I kurskatalogen på Alvis hittar du alla sökbara  kurser 
på vuxen utbildningen i  Eskilstuna.

Kom ihåg att skicka med

• ett arbetslöshetsintyg om du är arbetslös
• ett anställningsbevis om du har en anställning
• dina tidigare betyg om du inte har studerat här 

tidigare

Frågor?
För frågor om  ansökan, antagning och studie- och 
yrkesvägledning  kontakta vuxen utbildningen:  

Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: eskilstuna.se/komvux

Utbildningen genomförs av Movant på uppdrag  
av Eskilstuna kommun.

Kontakt på Movant: Cornelia Axelsson Wingarhed 
E-post: cornelia.wingarhed@movant.se  
Webbplats: movant.se 
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