VVS-montör

UTBILDNINGEN
Utbildningen bedrivs av AlphaCE och genomförs på heltid via
Kunskapscompaniet. För att klara studierna behöver du studera
40 timmar i veckan. Utbildningen börjar med två orienteringsveckor där
du får berätta mer för läraren om dina mål och om du har någon tidigare
erfarenhet inom teknik eller hantverk. Kurser som ingår ser du på andra
sidan.

ATT TÄNK A PÅ

Om utbildningen

Efter utbildningen söker du anställning som lärling i ett
företag. Efter cirka två år som lärling avlägger du branschprov
för att bli branschcertifierad VVS-montör.

Längd: 58 veckor

För att få göra branschprovet och få certifikat behöver du ha
godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5
och Matematik 1. Det går också bra om du har godkänt betyg
i de gamla kurserna.

Studietakt: Heltid

VVS-arbetet kan vara påfrestande för kroppen och innebära
obekväma arbetstider. Branschen rekommenderar att du har
B-körkort eftersom det annars kan vara svårt att få jobb.

Utbildningsanordare:
Kunskapscompaniet
Köpmangatan 1, Eskilstuna

YRKET
VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS-montörer kan vara
anställda på VVS-installationsföretag, fastighetsbolag, industriföretag,
sjukhus eller ha eget företag. En VVS-montör installerar exempelvis olika
slags värmepannor, värmepumpar, värmeväxlare, golvvärmesystem och
styr- och reglerutrustning. Service och underhåll av VVS-anläggningar är
ett arbetsområde som ökar när anläggningarna blir mer avancerade och
datoriserade.

ÖVRIGT
Du som är inskriven i Arbetsförmedlingen och vill söka denna utbildning
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

Total poäng: 1600
Startdatum: 5 mars 2018
Slutdatum: 12 april 2019

Förkunskaper: Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk och grundläggande matematik
Ansökan öppnar: 3 januari 2018
Ansökan stänger: 24 januari 2018
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
Kursnamn

Poäng Kurskod

Orienteringskurs
(ger ej betyg)

50

KGYORI11C

Systemuppbyggnad
VVS svets och
lödning rör

100
100

SYSSYT0
VVIVVS0

Sanitetsteknik 1
Värmeteknik 1
Värmeteknik 2
Entreprenadteknik
Sanitetsteknik 2
Verktygs- och
materialhantering
VVS gassvetsning rör
Praktisk ellära
CAD1
Injusteringsteknik
VVS-teknik
Värmelära
Gymnasiearbete

100
100
100
100
100
100

VVISAN01
VVIVAR01
VVIVAR02
VVIENT0
VVISAN02
VEKVEK0

100
100
50
100
200
100
100

VVIVVG0
ELLPRA0
CADCAD01
SYSINJ0
VVIVVT0
SYSVÄM0
GYARVF

Om du har frågor om kursupplägget eller vill ha mer
detaljerad information om utbildningen ska du kontakta
Kunskapscompaniet: info@kunskapscompaniet.se
Telefonnummer 016-14 74 70

