Vuxenutbildningen

Ventilationsmontör
4-5 platser.
En utbildning i samarbete med
Anderstorpsgymnasiet Skellefteå.
Utbildning ger dig en grundläggande
yrkesutbildning. Du får en ökad
arbetslivserfarenhet, ett utökat kontaktnät
och en inblick i branschen som helhet.
Möjligheter till arbete efter avslutad
utbildning är goda. Vid en anställning efter
avslutad utbildning kräver branschen att du
har minst B-körkort.
Moderna ventilationssystem är högteknologiska. Ventilation är ett arbetsmarknadsområde där
utvecklingen går mycket fort framåt och möjligheterna för att nischa sig eller bredda sig är mycket
stora.
Ventilationsmontörer kan arbeta med varierande arbetsuppgifter inom ventilation.
Arbetsuppgifter för ventilationsmontörer omfattar allt - från estetik till brandskydd.
Exempel på arbetsuppgifter för ventilationsmontörer:
- installation och montering av anläggningar inom ventilation, exempelvis montering av kanaler,
fläktar och aggregat (både fabrikstillverkade och egentillverkade i verkstäder)
- reparationer och underhåll samt funktionskontroller av ventilationsaggregat i olika typer av
fastigheter och anläggningar.
Upplägg
Utbildningen sker till största delen av tiden som lärarande på den lärlingsplats du har.
Lärlingsplatser finns i Skellefteå centralort och ytterområden.
Om du bor i annan kommun i kan det finnas möjlighet till en lärlingsplats i din hemkommun.
Om du blir antagen till utbildningen får du mer information om vilken lärlingsplacering som är
aktuell för dej.
Den schemalagda undervisningen är på Anderstorpsgymnasiet.
Mer information får du vid kursstarten.
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Egna kostnader i utbildningen
Cirka 2.500 kr för kurslitteratur och skyddskläder.
Faktura för utbildningskostnader skickas hem till dej efter du börjat din utbildning.
Studietid
Studietiden är 32 veckor utan uppehåll.
Startdatum 17 september 2018 och slutdatum 26 april 2019.
Utbildningen är på heltid och omfattar 700 poäng på gymnasienivå.
Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Kursplan
Bygg och anläggning 2

BYGBYG02

200p

Ventilationsisolering

VENVET0

200p

Ventilationsmontering 1

VENVEN01

100p

Ventilationsmontering 2

VENVEN02

200p

Ventilationsservice

VENVEI0

100p

Behörig till vuxenutbildning är du som har slutbetyg från gymnasieskolan eller från och med 1
juli det år du fyller 20.
Viktigt är också att du har:
- intresse av att jobba i ett serviceyrke
- möjligheter att själv ta dej till de olika orterna som är aktuella i den här utbildningen
- viss datorvana och egen dator som du kan ta med dej till teorilektioner
- förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasienivå

Ansökan
Du gör din ansökan på www.skelleftea.se/vux/utbildningar-pa-vux/yrkesutbildning.
Där hittar du också datum för sista ansökan.

Har du frågor?
Om kurser och utbildningens upplägg och antagningsprocessen kontakta: VUX, på
telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.
Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta: CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller läs
mer på deras hemsida.
Vill du ha stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta: Centrum för studievägledning, CV,
på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post till cv@skelleftea.se.
Du kan också besöka CV i hus D på Campus Skellefteå. För öppettider se CV:s hemsida
www.skelleftea.se/studie-och-yrkesvagledning

