
Förstklassigt gymnasieprogram! 
Med utmärkelsen förstklassig skola från VVS-branschens 
yrkesnämd har Nils Ericsonsgymnasiets VVS- och fastighetspro-
gram kvalitetssäkrats av branschen. Utmärkelsen ger eleverna en 
utbildning som motsvarar företagens förväntade kunskapsnivå inför 
lärlingstiden. 

Vårt moderna samhälle är beroende av en-
ergi, vatten, ventilation, kyla och värme. 
Som VVS-montör ser du till att dessa 

system fungerar effektivt. 

Vad lär du dig här? 
På programmet får du lära dig allt om installa-
tion, drift, underhåll, reglerteknik, energioptime-
ring och mycket annat. Du blir också en fena på 
att svetsa, löda, hitta fel 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. Självklart ger vi 
också möjlighet att läsa de ämnen som behövs 
för grundläggande högskolebehörighet. 

Hur jobbar vi? 
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, förutsatt 
att du väljer att läsa den kursen. Under skoltiden 
gör du ca 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande 
(APL). Dessutom knyter du nära 
kontakter med företag inom 
branschen, vilket ger dig 
goda möjligheter till som-
marjobb mellan årskur-
serna och ett försprång 
när du ska ut i yrkeslivet.

VVS- och fastighetsprogrammet

Kortfakta
Yrkesprogram

Omfattning  2500 poäng

Erbjuds på 
Nils Ericsonsgymnasiet

Det här är ett spännande program som passar dig som vill tänka kreativt och 
tycker om att arbeta med händerna. 
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Vill du veta mer? 
Gå in på nilsericsonsgymnasiet.se för mer information om programmet 
och kontaktuppgifter för att komma och skugga. Vi ses! 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 100
Idrott och hälsa 1 100
Naturkunskap 1a1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Historia 1a1 50
Matematik 1a 100
Religionskunskap 1 50
Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Praktisk ellära 100
Verktygs- och materialhantering 100
Systemuppbyggnad 100
Värmelära 100

INRIKTNINGAR SOM KAN ERBJUDAS
VVS
Entrepenadteknik 100
Sanitetsteknik 1 100
VVS svets och lödning rör 100
Värmeteknik 1 100

EXEMPEL PÅ FÖRDJUPNINGSKURSER
VVS
Injusteringsteknik
Sanitetsteknik 2
VVS - gassvetsning rör
VVS - teknik
Värmeteknik 2
Elkraftteknik

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIE-
ARBETE
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Du kan få grundläggande högskole-
behörighet genom att välja dessa kurser:
Engelska 6  100
Svenska 2 100
Svenska 3  100

kunskapsforbundet.se
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