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Utbildningen finns på
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Poäng

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Elkraftteknik

100

Systemuppbyggnad

100

Verktygs- och materialhantering

100

Värmelära

100

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE
Individuellt val*

200

Gymnasiearbete

100

INRIKTNING

NE

VVS

Utbildningen är kvalitetssäkrad enligt VVS college.

Har du intresse för teknik och vill arbeta praktiskt med montering och underhåll?
Då kan VVS- och fastighetsprogrammet vara något för dig!
Vårt samhälle är beroende av energi, vatten, ventilation, kyla och värme. Som VVS-montör ser du
till att dessa system fungerar effektivt. VVS- och fastighetsprogrammet på Nils Ericsonsgymnasiet erbjuder inriktningen VVS. Du får då grundläggande yrkesutbildning för att arbeta inom energibranschen i framtiden.
På programmet får du lära dig om installation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering.
Du lär dig hantverk som att svetsa, löda, felsöka och reparera. Dessutom lär du dig att förvalta och
underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system. Miljöhänsyn, kretsloppstänkande och teknikens betydelse för utveckling av ett hållbart samhälle är viktiga frågor under hela utbildningen.

Entreprenadteknik
Sanitetsteknik 1

100
100

Programfördjupning: VVS
Sanitetsteknik 2
VVS svets och lödning rör
VVS-gassvetsning rör
Injusteringsteknik
VVS-teknik
Värmeteknik 2
Sprinklerteknik 1

100
100
100
100
200
100
100

Värmeteknik 1

100

Individuellt val*
Cad 1/Cad 2 eller
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2		

100

Kälsvets 1 eller
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3		

100

Valbar kurs programfördjupning
100
VVS TIG-svetsning rör eller Engelska 6

KOMPLETTERA MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Engelska 6, 100
Svenska 2/SvA 2, 100
Svenska 3/SvA 3, 100
Med reservation för förändringar i poängplanen

Efter avslutad utbildning på VVS- och fastighetsprogrammet blir du behörig till yrkeshögskolan. Yrkeshögskoleutbildningarna kan leda till en yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen (minst två år). Där finns många exempel på utbildningar där du kombinerar
teori och praktik.
Utbildningen varvar teori och praktik. Du får träna dig i att ta ansvar, arbeta självständigt och även
lära dig hur du driver ett eget företag. Under skoltiden gör du ca 15 veckors arbetsplatsförlagt
lärande (APL). Här kan du verkligen känna på det yrke som du utbildar dig till. Dessutom knyter du
nära kontakter med företag inom branschen, vilket ger dig goda möjligheter till sommarjobb mellan
årskurserna och ett försprång när du ska ut i yrkeslivet. Visste du att vi dessutom har blivit utsedda
till “VVS college” av VVS-branschens Yrkesnämnd?

kunskapsforbundet.se

