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VVS-Branschens Yrkesnämnd
VVS-Branschens Yrkesnämnd är en gemensam
organisation för VVS Företagen och Byggnads.
Genom yrkesnämnden samarbetar arbetsmarknadens parter när det gäller yrkesutbildning inom
VVS-branschen för VVS-montörer, industrirörmontörer, VVS-isolerare och isoleringsplåtslagare.
Yrkesnämnden fungerar som rådgivare och specialister mot skolor, företag, elever och yrkesverksamma. Lokalt representeras yrkesnämnden av utbildningsansvariga från VVS Företagen och Byggnads
i elva regioner. Din lokala kontakt hittar du på vår
hemsida www.vvsyn.se.
På vår hemsida hittar du all möjlig information, t.ex.
vad en VVS-montör arbetar med eller hur utbildningen till isoleringsplåtslagare går till.
För lärare och studie- och yrkesvägledare är kanske
tips om läromedel, filmer och annat material som
kan användas i utbildningen lite extra intressant.
Ska skolan ha en mässa eller öppet hus på skolan
kan du höra av dig så hjälper vi till med broschyrer.
Och du vet väl om att det finns filmer om våra yrken
som vänder sig till mellan – och högstadiet?
Våra styrdokument som utbildningsplaner, målbeskrivningar, kurskrav och information om och information om hur du blir branschcertifierad finns
också på hemsidan.
Är det något du behöver och inte kan hitta informationen på hemsidan så ring oss på 08-564 854 30 eller
skicka ett mejl till kontakt@vvsyn.se så hjälper vi dig.
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Yrkesnämnds regioner

• Skåne
• Småland - Blekinge
• Västsverige
• Nordöstra Götaland
• Stockholm - Gotland
• Örebro - Värmland
• Mälardalen - Uppland
• Gävleborg - Dalarna
• Västernorrland - Jämtland
• Västerbotten
• Norrbotten

VVS-Branschens Yrkesnämnd
Vår verksamhet
Verksamheten delas in i fyra områden som följer individens väg från gymnasiet till branschcertifierad montör.

Rekrytering
En av våra uppgifter är att attrahera rätt elever till
utbildning på skolor och/eller utbildningsanställning på företag så att kompetensförsörjningen i branschens säkras. Med rätt elever
menar vi elever som väljer utbildningen för att de
verkligen vill utbilda sig inom yrket.
De aktiviter vi genomför är annonsering och
marknadsföring, en uppdaterat och informativ
hemsidan, aktiviteter på sociala medier och deltagande i tävlingar och mässor.
Varje år anordnas regionala skolmästerskap där vi
och skolor har möjlighet att lyfta och marknadsföra VVS-yrket.

Utbildning på skola
Målet för oss är att säkerställa att den utbildning
som bedrivs på skolor motsvarar branschens krav.
Sedan några år finns konceptet Förstklassig skola,
ett kvalitetssystem som är frivillig för gymnasieskolor att söka om och som andra typer av utbildningar måste ansöka om. Vi kontrollerar bland
annat innehållet i utbildningen, hur skolan jobbar
med APL, vilka läromedel som används, att lärare
har rätt kompetens, att lokalerna är anpassade för
utbildningen samt att eleverna har tillgång till rätt
verktyg, materiel och kläder. Eleverna i ÅK 3 får
själva betygssätta sin utbildning genom att fylla
i en enkät vars resultat är ett viktigt kriterie för
utmärkelsen. Varje år måste skolorna göra en ny
ansökan för att vi ska kunna kolla att utbildningen
fortfarande håller hög kvalitet.
Varje år tar vi fram Jobbinfo, elevinformation som
underlättar övergången till arbetslivet och ger
dem viktigt information som de måste tänka på
inför en anställning på ett företag. Jobbinfo finns
att ladda ned från hemsidan och våra utbildningsansvariga besöker ofta skolorna för att träffa
eleverna och prata om arbetslivet och utbildning.
I syfte att dela erfarenheter och utveckla programmet arrangeras regelbundet regionala lärar-

konferenser. Där får lärare och yrkesvägledare
möjlighet att dela tips och idéer med varandra och
branschrepresentanter.

Utbildning på företag
Vårt mål att säkerställa kvalitet på utbildningen
som bedrivs på företag, både under APL-tid under
gymnasiet och under utbildningstiden efter skolutbildningen. Syftet är att så stor andel som möjligt får godkänt på branschprovet vid första försöket.
Till vår hjälp har vi KUB, ett webbaserat stöd där
utbildningsavtal tecknas mellan företag och
anställd. I KUB sker uppföljning direkt i systemet
genom kunskapsfrågor, intygande av praktiska
moment och kunskapsmål.
Att ta fram stöd till handledare är också ett av våra
projekt.

Branschcertifiering
Det slutliga branschprovet blir det kvitto som visar
att både skol- och företagsutbildningen har gett
individen möjlighet att nå den kunskapsnivå som
branschen har fastställt för att få ett branschcertifikat.
Branschprov utförs inom VVS och isolering
och provet genomförs under fyra dagar och
omfattar både teoretiska och praktiska tester och
varje individs resultat bedöms av yrkeskunniga
provnämndsledamöter.
Industrirörmontörer blir branschcertifierade efter
intyg när utbildningstiden är klar.
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