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El inom installation
Som elektriker är du en mångsysslare som ska lösa de
mest skiftande uppgifter. En elektriker installerar elektrisk
utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. Utbildningen är både teoretisk men med mycket praktiska
övningar och dessutom ingår en 8 veckors praktik på ett
lokalt el företag. Du kommer även i kontakt med industriteknisk utrustning som PLC system med tillhörande
sensorer och aktuatorer. Just nu ser framtiden ljus ut för
dig som vill satsa på denna utbildning.
Kurser
ELRELK0
FÖSSEV0
INSELS0
INSKOM01
LARLAM0
MEKMEKA01
ELLPRA0
ELRELF0
INSELI0
FAIFAS01
DAODAT01a
ENEENE01
INSBES0

Elektromekanik.......................... 100
Servicekunskap......................... 100
Elmotorstyrning.......................... 100
Kommunikationsnät 1................ 100
Larm-, övervaknings- och
säkerhetssystem........................ 100
Mekatronik 1.............................. 100
Praktisk ellära............................ 100
Elkraftteknik............................... 100
Elinstallationer............................ 200
Fastighetsautomation 1.............. 100
Datorteknik 1a............................ 100
Energiteknik 1............................ 100
Belysningsteknik........................ 100
Gymnasiearbete........................ 100

Totalt antal poäng..............................1500

Start
Start:
Längd:
Sista ansökan:

23 september 2019
52 veckor
18 augusti 2019

Utbildningsort
Landskrona

Behörig installationselektriker:
För att blir behörig installationselektriker med ECY-certifikat
behöver du ha läst eller läser till svenska 1/svenska som
andra språk 1, matematik 1 och engelska 5. Dessutom
krävs ca 1600 timmar på en lärlingsplats som du ordnar
själv efter utbildningstiden.

Arbetsplatsförlagd tid
Det ingår 8 veckors praktik i utbildningen. Det är bra
om du har kontakt med ett elföretag i branschen.
Förkunskaper
Svenska/svenska som andraspråk grundläggande
nivå/grundskola årskurs 9 eller motsvarande. För
ECY-certifikat krävs även att du har läst eller läser till
svenska/svenska som andraspråk 1, matematik 1 och
engelska 5.
Obligatoriskt informationsmöte
Det kommer att hållas informationsmöte om utbildningen måndagen den 10 juni, 1 juli och 19 augusti kl.
14.00 på Idrottsvägen 40 i Landskrona. Detta är ett
led i ansökningsprocessen som krävs för att slutföra
din ansökan. OBS! Närvarar du inte på något av de
obligatoriska informationsmötena kommer du inte
vidare i ansökningsprocessen.
Ansökan
Du söker till utbildningen via en webbansökan:
open24.ist-asp.com/landskrona/vux/Vux/Start
Till din ansökan bifogar du tidigare betygshandlingar.
Är du bosatt i Landskrona och behöver vägledning
kontaktar du Vuxenutbildningen, Borgmästargatan
16, Landskrona. Om du är folkbokförd i en annan
kommun och behöver vägledning ska du kontakta
Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Philip Malmberg, Studie- och yrkesvägledare
E-post: philip.malmberg@landskrona.se
Telefon: 0418-47 05 24
Webbsida: www.landskrona.se/vux/

