Utbildning till VVS-montör som vuxen
För vuxna som vill utbilda sig till VVS-montörer finns det möjlighet att gå en vuxenutbildning eller att bli
företagslärling.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildning är för dig som redan har gått en gymnasieutbildning eller har arbetslivserfarenhet och vill
växla yrke och skola om dig. Utbildningens längd är runt 52 veckor och du kommer få läsa in den teoretiska
utbildningen som motsvarar VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet.
Olika utbildningsanordnare har olika antagningskrav så kontrollera därför direkt med
respektive anordnare.

Förstklassig skola
Utbildningsanordnare som bedriver utbildning inom VVS, isolering och industrirör
har möjlighet att ansöka om att bli förstklassiga, ett godkännande som visar att
utbildningen uppfyller branschens krav.
För att eleverna ska få tillgodoräkna sig hela vuxenutbildningen måste
utbildningsanordnaren vara godkänd som Förstklassig annars kan utbildningen behöva
kompletteras och lärlingstiden förlängas.
På VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida kan du läsa mer om förstklassig och även se vilka
utbildningsanordnare som är godkända.

Kurskrav
Under utbildningen läser eleven kurser som motsvarar de yrkesinriktade kurserna på VVS-och fastighetsprogrammet. För att få göra branschprovet och därmed bli certifierad måste man ha godkänt i vissa kurser
(se inforuta på nästa sida).
Förutom att ha godkänt i yrkeskurserna ska man även ha godkänt i svenska, engelska och matematik
motsvarande 3-årigt gymnasium. De kurserna erbjuds inte på vuxenutbildningen så det måste man
antingen läsa in separat eller ha med sig från början.

Efter utbildningen
När utbildningen är slut ska man fortsätta som anställd under utbildning (lärling) på ett företag i ungefär
två år. Det är viktigt att företaget är anslutet till Teknikinstallationsavtalet, antingen som medlemmar hos
Installatörsföretagen eller genom hängavtal VVS med Byggnads.
Annars får man inte tillgodoräkna sig lärlingstiden och kan inte bli branschcertifierad. Under lärlingstiden
färdigutbildas du och får de praktiska erfarenheter som behövs.

Utbildning till VVS-montör som vuxen
Företagslärling
Som företagslärling går du hela utbildningen som lärling på ett företag. Företaget ska vara anslutet till
Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, antingen som medlemmar hos Installatörsföretagen eller genom
hängavtal med Byggnads för att utbildningsavtal ska kunna tecknas och utbildningens tid tillgodoräknas.
För att få de teoretiska kunskaperna anmäler företaget dig till utbildning för företagslärlingar där du läser
in motsvarande gymnasiets yrkeskurser. För VVS-montörer gäller 18 veckor uppdelat i fem perioder.
Förutom att ha godkänt i yrkeskurserna ska du även ha godkänt i svenska, engelska och matematik
motsvarande 3-årigt gymnasium.
Utbildningen till VVS-montör är cirka 5 år men kan kortas beroende på vilken arbetslivserfarenhet man
har sedan tidigare. Individuell bedömning görs alltid.

Branschcertifikat
Oavsett utbildningsväg ska du när lärlingstiden är slut göra ett branschprov för att bli branschcertifierad.
Provet testar dina praktiska och teoretiska kunskaper och att du har de färdigheter som krävs.
Branschprovet består av ett svetsprov (görs på skola eller hos företag), ett teoriprov (görs via webben) och
ett installationsprov (görs på godkänd provplats)

Kurskrav för att få göra branschprov VVS
Engelska 5, 100 p
Matematik 1, 100 p
Svenska 1, 100 p eller Svenska som andraspråk 1, 100 p

VVS – svets och lödning rör, 100 eller Svets grund, 100 p
Värmeteknik 1, 100

Praktisk ellära, 100 p eller Elkraftteknik, 100 p
Systemuppbyggnad, 100 p
Värmelära, 100 p
Verktygs- och materialhantering, 100 p

Sanitetsteknik 2, 100 p
VVS-teknik, 200 p
VVS – gassvetsning rör, 100 p
Värmeteknik 2, 100 p
Injusteringsteknik, 100 p

Entreprenadteknik, 100 p
Sanitetsteknik 1,100 p

Gymnasiearbete, 100 p (gäller även vuxenutbildning)

Utbildningstid
Utbildningsväg
Utbildningstid på skola
Utbildningstid på företag
VF-programmet på gymnasiet			3 år				2 år
Vuxen-/arbetsmarknadsutbildning		1 år				2 år
Företagslärling					18 veckor			5 år
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