
Mål 
Du arbetar med att montera rör och system som gör 
att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och 
tvätta. En rörmokare/VVS-montör arbetar inte bara i 
bostäder utan kan även arbeta i sjukhus, affärshus, 
kontor och andra byggnader. 

En VVS-montör som jobbar med service är oftast 
ensam på arbetsplatsen, till skillnad från de VVS-
montörer som jobbar på ett bygge..  
 
Förkunskapskrav 
Grundskola med godkända betyg i svenska alt. 
svenska som andraspråk eller motsvarande. 
Grundläggande kunskaper i engelska är en merit.  
Körkort 
 
Utbildningsort 
Lund 

Utbildningsanordnare 
Lärlingsakademin Skåne Nordost, Väglednings- och 
lärcentrum Kristianstad 
 

Informationsmöte 
Ni hittar tiderna på vår informationsmöten på vår hemsida 
 
http://www.larlingsakademin.se/aktuellt/ 
 

 
Ansökan 
Ansökan görs på www.kristianstad.se/
vuxenutbildningen eller hos studievägledare i din 
hemkommun.  
 

Viktigt att tänka på: 
VVS passar dig som gillar att jobba med händerna 

och vill ha ett rörligt jobb. Du är praktiskt lagd och 
har ett sinne för tekniska lösningar och ritningar. Du 
gillar att möta människor. God fysik när du kan be-

höva jobba i obekväma arbetsställningar.  

OBS! För  att kunna avlägga branschprov och bli 
certifierad kräver VVS-branschens yrkesnämnd 
även betyg i 

Engelska 5, 100 p 
Matematik 1, 100 p 

Svenska 1, 100 p /Svenska som andraspråk 1, 100 p  

Gymnasiearbete  
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Introduktionskurs inför lärlingsutbildning 

VVS-montör 

Lärlingsutbildning för vuxna  

Minst 70% av tiden tillbringar du på en arbetsplats 

http://www.larlingsakademin.se/aktuellt/
http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen
http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen


VVS 

Lärlingsutbildning för vuxna 

Innehåll: 
På din utbildningsplats är en av de anställda din 
handledare. Handledaren kommer tillsammans med 
läraren att kontrollera att du inhämtar de teoretiska 
och praktiska kunskaper som krävs.  
70 % – praktik 
30% – skola  
1 dag per vecka – självstudier  
 

Kurser: 
 Värmeteknik 1 100  

 Värmeteknik 2  100  

 Sanitetsteknik 1 100  

 Sanitetsteknik 2 100 

 Verktygs – materialhantering 100 

 Värmelära 100               

 Injusteringsteknik 100  

VVS svets och lödning rör 100  

 VVS gassvetsning rör 100  

 VVS-teknik  200  

 Praktisk ellära 100  
 Systemuppbyggnad 100 

 Entreprenadteknik 100  
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Vad händer efter kursen ? 
 Efter utbildningen är du redo att söka lärlingsan-

ställning , i många fall på det företag som du har 

tillbringat din lärlingsutbildning hos. Du får betyg i 

yrkeskurser, referenser från arbetsgivare samt intyg. 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Matchare 

Katarina Björk  0728-85 78 67 

Bassam Masri  0729-84 17 50 

Mats Nordgren  0733-136913 

Studie och yrkesvägledare 

Kanela Tsorpanzoglou 044136919 

Lisbet Jönsson   044-136756 

Rektor   

Marie Strandberg    0738-53 23 78 

 

Tillsammans skapar vi möjligheter! 

Läs mer om oss på  
www.larlingsakademin.se  

 
 
Lärlingsutbildning är en studieväg med samma 

behörighetsregler, kunskapskrav och               
examensmål som bedrivs inom Komvux. 


