VF
OCH

FA S T I G H E T S P R O G R A M M E T
YRKESPROGRAM

VVS-

Ett yrkesprogram som ger bredd
Om du väljer att utbilda dig inom VVS- och fastighetsprogrammet
får du en bred grundutbildning, som ger dig många valmöjligheter till många intressanta yrken inom olika branscher.
Efter ett år s öker du den inriktning som leder till det yrke som
du tycker verkar intressant. Andra och tredje året kommer du att
fortsätta din utbildningi någon av VVS- och fastighetsprogrammets inriktningar: Fastighet, Ventilationsteknik och VVS-teknik.
APL
APL — arbetsplatsförlagt lärande — ingår i alla inriktningar. Där
arbetar du tillsammans med folk inom branschen och får god
kunskap om ditt framtida yrke.
Högskolebehörighet
Samtliga yrkesprogram ger dig grundläggande behörighet till
högskolestudier. Man kan själv byta ut behörighetskurserna
mot andra individuella val eller yrkeskurser. Den erfarenhet du
har skaffat dig från din yrkesutbildning på Eber gör att du har
stora möjligheter att vidareutbilda dig på yrkeshögskolan. För
att få grundläggande behörighet måste du ha yrkesexamen med
godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som
andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN [600 P]

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Engelska 5

100

Samhällskunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Historia 1a1

50

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN [400 P]

Praktisk ellära

100

Systemuppbyggnad

100

Värmelära

100

Verktygs- och materialhantering

100

GYMNASIEARBETE [100 P]

INRIKTNING FASTIGHET [300 P]

Du väljer något ämne som intresserar dig
och som har en koppling till programmet.

Elkraftteknik

INDIVIDUELLT VAL [200 P]

Ges på någon av de kommunala gymnasieskolorna. Utbudet är stort.
VALBARA KURSER [800-900 P]

Valbara kurser beslutas tillsammans med
skola och näringsliv.

INRIKTNING VENTILATIONSTEKNIK [300 P]

100

Elkraftteknik

100

Fastighetsförvaltning

100

Luftbehandling

100

Fastighetsservice - byggnader

100

Ventilationsteknik - injustering

100

Söker du inriktning Fastighet får du en bred
utbildning. Här får du utbilda dig i ämnen
såsom Elektronik, Fastighetsförvaltning samt
Fastighetsservice för byggnader. Med än mer
avancerad teknisk utrustning i våra byggnader
så kräver branschen välutbildad personal.

Söker du inriktning Ventilationsteknik får du
grundläggande kunskaper inom elektronik,
luftbehandling, ventilationsteknik samt injustering av luftflöde. Dagens fastighetsförvaltare
kräver en ekonomisk energiförbrukning med
en god verkningsgrad.

INRIKTNING VVS-TEKNIK [400 P]

Entreprenadteknik

100

VVS svets och lödning rör

100

Värmeteknik 1

100

Sanitetsteknik 1

100

Söker du riktningen VVS- och teknik får du en
bred utbildning inom entreprenadteknik, VVS
svetsteknik, värmeteknik och sanitetsteknik.
Du utbildar dig till VVS tekniker och kommer
som yrkesman att jobba som VVS- montör eller VVS- installatör. Du kommer som yrkesman
ha ett rörligt jobb och träffa många människor.
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VILL DU VETA MER OM VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET?
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Filippa Jansson, tel 0725-97 41 15 eller vårt
kansli, tel 011-15 30 00. Du kan också mejla till filippa.jansson@norrkoping.se

Fotbollsgatan 10, (Box 400), 601 05 NORRKÖPING
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