
VVS- och fastighetsprogrammet 
Skolförlagd 

Drömmer du om ett rörligt och praktiskt arbete med goda 
framtidsutsikter? Då är VVS-programmet rätt val för dig.

En VVS-montör arbetar med att montera rör och 
system som gör att vi får en bra inomhusmiljö och 
kan duscha, laga mat och tvätta. En VVS-montör 
arbetar i bostäder, sjukhus, affärshus, kontor och 
andra byggnader. Förutom att montera rör 
installerar en VVS-montör värmepannor, solvärme, 
vatten-beredare, element och det som ingår i ett 
badrum såsom toalettstol, badkar och handfat. 


Såväl praktiskt som teoretisk utbildning sker i 
Åsensbruk med modern utrustning och fina lokaler. 
Under tre år har du ca 15 veckor ute på ett VVS-
företag. Efter tre år i skolan fortsätter du din 
utbildning som lärling på företaget. Det gör du i 
ungefär två år och därefter avläggs en yrkes-
examen för att få utbildningsbevis och bli 
certifierad VVS-montör.

Elevkommentar:

Hampus: 
”Det är tryggt här och man märker att lärarna bryr 
sig på riktigt.”

Programinformation 
Vill du veta mer?

Hör av dig till Kent Palm, 0708-20 27 38

SYV Börje Ekman, 0530-182 60

Programöversikt

Inriktning 
VVS 
Entreprenadsteknik

Sanitetsteknik

VVS-svets och 

lödning rör

Värmeteknik 1


Entreprenörskap

Injusteringsteknik

Sanitetsteknik 2

VVS-gassvetsning rör

VVS-teknik

Värmeteknik 2

VVS TIG-svetsning rör


Individuellt val 

Gymnasiearbete 

Programfördjupning

100 p

100 p

100 p


100 p


100 p

100 p

100 p

100 p

200 p

100 p

100 p


200 p 

100 p 

900 p

Gymnasie-
gemensamma kurser 
Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1 / Svenska 
som andraspråk 1


Program-
gemensamma kurser 
Praktisk ellära

Systemuppbyggnad

Värmelära

Verktygs- och 
materialhantering

100 p 

50 p


100 p     

100 p

50 p

50 p

50 p


100 p


100 p

100 p

100 p

100 p

Högskoleförberedelse 
Du kan välja till kurserna Svenska 2, Svenska 3, 
Engelska 6 för att nå grundläggande högskole-
behörighet. Även Matematik 2 kan läsas och ge 
ytterligare behörighet.


