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Yrkesvux

Förkunskaper
För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra 
dig utbildningen behöver du ha godkänt be-
tyg från grundskolan i engelska och svenska/
svenska som andraspråk eller motsvarande.
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker. 
Informationsmöte
För att kunna bli antagen till utbildningen  
måste du vara med på ett studiebesök på 
Movant.
Tider för studiebesök är på fredagar kl 10.00. 
Ingen föranmälan krävs.

Aktuella datum
Start:  30 november 2020
Längd:  52 veckor
Sista ansökan:  1 november 2020

Utbildningsort
Movant AB
Höstbruksvägen 10, 226 60 Lund

 

Nätverkstekniker arbetar med installation, drift och underhåll av nätverksrelaterade produk-
ter och tjänster. Arbetsuppgifterna som nätverkstekniker innebär till exempel att installera, 
anpassa, designa och underhålla nätverket och dess kommunikationslänkar. Ibland kan 
nätverkstekniker även ge användarsupport till de anställda.

Nätverkstekniker
- utbildningsort Lund



Genomförd utbildning ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter som nätverkstekniker. Efter  
utbildningen kan du jobba med enklare uppgifter som nätverks- eller supporttekniker. 

Utbildningen ger dig en bra grund för vidare studier inom området. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik
Minst 15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd 
(APL). Då följer du en handledares arbetstider. 

APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan 
ha nytta av när du söker jobb.

Ansökan
Du ansöker via webbansökan  
helsingborg.se/vuxansokan  
Du behöver också 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.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till  
studiestöd från CSN. 

Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv  
bekosta kurslitteraturen. 

Kurskod Kursnamn Poäng
DAODAT01a  Datorteknik 1a ............................ 100 
ELREK0 Elektromekanik .......................... 100
ENEENE01 Energiteknik ............................... 100
MEKMEK01 Mekatronik ................................. 100
DAODAC01 Dator- och nätverksteknik .......... 100
ELEELR0 Elektronik & mikrodatorteknik .... 100
INSKOM01 Kommunikationsnät 1 ................ 100
NÄVNÄR0 Nätverksteknik ........................... 100
DAODIG0 Digital kommunikationsteknik ..... 100
NÄVADM0 Administration av nätverks- 
 och serverutrustning .................. 100
NAINAV0 Nätverksadministration .............. 100
NAINAE0 Nätverkssäkerhet ....................... 100
NAINAK0 Nätverksteknologier ................... 100
SUPSUP0 Support och hemservice ............ 100

Totalt .............................................................. 1400

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Magnus Ljungberg, stf rektor Movant
lund@movant.se
Studie- och yrkesvägledningen 
syv.amf@helsingborg.se
Antagningen: vux.antaget@helsingborg.se

Nätverkstekniker


