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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

 

En VVS-montör, eller rörläggare som de också kallas, arbetar med att montera rör och  
system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. En VVS-montör  
kunna läsa ritningar och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna. Det är ett  
traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, t ex används ofta datorer i värme-  
och kylanläggningar. 
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I utbildningen kommer du få lära dig grunderna inom värme, el och svets. Därefter går du in på din yrkesin-
riktning där du får fördjupade kunskaper inom VVS-teknik. Utbildningen är individanpassad och beroende 
på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. 

För att få avlägga branschprov krävs det att du förutom godkänt i yrkeskurserna och gymnasiearbetet även 
har godkänt i följande kurser: Engelska 5 eller Engelska A, Matematik 1 eller Matematik A, Svenska 1 eller 
Svenska som andraspråk 1 eller Svenska A.

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
ELPRA0  Praktisk ellära ............................ 100 
SYSYT0  Systemuppbyggnad ................... 100
SYSVÄM0 Värmelära .................................. 100
VEKVEK0 Verktygs- materialhantering ....... 100
VVIENT0 Entreprenadteknik ...................... 100
VVISAN01 Sanitetsteknik 1 .......................... 100
VVIVVS0 VVS svets och lödning rör .......... 100
VVIVAR01 Värmeteknik 1 ............................ 100
SYSINJ0 Injusteringsteknik  ...................... 100
VVISAN02 Sanitetsteknik 2 .......................... 100
VVIVVG0 VVS gassvetsning rör ................ 100
VVIVVT0 VVS-teknik ................................. 200
VVIVAR02 Värmeteknik 2 ............................ 100
 Gymnasiearbete ......................... 100

Totalt .............................................................. 1500

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
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