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Yrkesvux

Elektriker

Som elektriker är du en mångsysslare som ska lösa de mest skiftande uppgifter. En elektriker installerar, underhåller och servar elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och
industrier. Utbildningen passar dig som gillar problemlösning och matematik, dig som vill
ha ett rörligt arbete och jobba med händerna.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:
Utbildningsort
Rönnowska skolan
Bredgatan 22, Helsingborg

2 mars 2020
64 veckor
10 februari 2020

Förkunskaper
För att du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen måste du ha godkänt betyg
i svenska/svenska som andraspråk,engelska
och matematik från grundskolan.
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.
Körkort är inte ett krav men är en fördel inför
kommande arbete.
Informationsmöte
För att kunna bli antagen till utbildningen
måste du gå på ett obligatoriskt
informationsmöte.
Mötet äger rum i aulan på Rönnowska skolan,
den 4 februari 2020 kl 15:00, på
Bredgatan 22, ingång I.

Elektriker
Att arbeta som elektriker innebär ett roligt och varierande jobb där du träffar många olika människor och
utför många olika typer av uppgifter. Du måste vara problemlösande och utåtriktad. Mycket av elektrikerns
arbete är tekniskt baserat, men det förekommer också rent hantverksmässiga inslag.
Vi kombinerar lärarledd undervisning, självstudier, jobbar i projekt och grupper varvar teori med praktiska
övningar. Du kommer också vara ute på ett företag under utbildningen. Efter utbildningen på skolan följer
färdigutbildning på ett företag inom branschen.
Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att du måste ha godkänt resultat på kurserna praktisk ellära och elkraftteknik, samt minst totalt två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i
elinstallationsföretag eller annat arbete med el. Arbetsmarknaden ser mycket bra ut för dig som vill satsa på
denna utbildning.
Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.
Kurskod
ELRELK0
ELRELF0
ELLPRA0
INSELI0
INSBES0
INSELS0
INSKOM01
DAODAT01a
ENEENE01
MEKMEK01
LARLAM0

Kursnamn
Poäng
Elektromekanik........................... 100
Elkraftteknik................................ 100
Praktisk ellära............................. 100
Elinstallationer............................. 200
Belysningsteknik......................... 100
Elmotorstyrning........................... 100
Kommunikationsnät 1................. 100
Datorteknik 1a............................. 100
Energiteknik 1............................. 100
Mekatronik 1............................... 100
Larm-, övervaknings- och
säkerhetssystem......................... 100
FAIFAS01
Fastighetsautomation 1............... 100
FÖSSEV0
Servicekunskap........................... 100
MATMAT01a Matematik 1a.............................. 100
GYAREE
Gymnasiearbete.......................... 100
Totalt............................................................... 1500
GRNORI11G Digital kompetens.......................... 50
KGYORI11D Kompetenskartläggning................ 50
KGYORI11C Orienteringskurs för repetition
av Matematik 1/Matematik A......... 50

Behörig installationselektriker
För att bli behörig installationselektriker med
ECY-certifikat behöver du läsa svenska/svenska
som andraspråk 1, matematik 1 och engelska 5.
Dessutom krävs ca 1 600 timmar på en lärlingsplats, efter utbildningstiden, som du själv ordnar.
Arbetsplatsförlagd tid (APL) - Praktik
Du kommer att vara ute på arbetsplatsförlagt
lärande (APL) under utbildningen.
APL är ett bra tillfälle för dig att visa dina kunskaper för arbetsgivaren, och kan i bästa fall leda
till arbete efter utbildningen.
Ansökan
Du ansöker via webbansökan
helsingborg.se/vuxansokan
Du behöver fylla i en enkät som ligger i
webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.
Är du folkbokförd i Helsingborgs kommun och vill
få kontakt med en studie- och yrkesvägledare gå in
på helsingborg.se/vuxenutbildning.
Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver
vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din
hemkommun.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Ulrika Eriksson, samordnare
ulrika.eriksson@helsingborg.se
Frågor till syv: syv.amf@helsingborg.se
Frågor till antagningen: vux.antaget@helsingborg.se

