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MEDELLÖN FÖR EN 

VENTILATIONSTEKNIKER:

35 600 kr
PER MÅNAD (SCB)

MEDELLÖN FÖR EN 

VVS-RÖRMONTÖR:

36 000 kr

PER M
ÅNAD (S

CB)

MEDELLÖN FÖR EN FASTIGHETSSKÖTARE:
29 400 krPER MÅNAD (SCB)

Yrkesgymnasiet: VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

PROGRAMMET I KORTHET

INRIKTNINGAR
• VVS
• Fastighet
• Ventilation
• Kyl- och värmepumpsteknik

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Välj svenska 2 och svenska 3   
i ditt individuella val samt byt   
ut en programfördjupning mot 
engelska 6 så får du 
grundläggande behörighet.

200 p
100 p

Individuella val

600 p

Gymnasie-
gemensamma ämnen

Gymnasiearbete

Yrkesämnen

1600 p

2500 p

Hos oss kan 
du bli

Skulle du gilla att arbeta med bra flow? 
Uppskattar du att vara efterfrågad? I så fall 
kanske VVS är branschen för dig. En rörmontör 
installerar rör och system som gör att vi kan duscha 
och tvätta. Och behovet är stort, så möjligheterna 
till jobb är goda!

EFTER GYMNASIET
För att kunna bli anställd som lärling (vilket du är i cirka två år) krävs minst 
betyg E i yrkesämnen och i matematik, svenska och engelska. För att bli 
certifierad VVS-montör måste du även avlägga ett branschprov.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ
Serviceförmåga, kreativitet, entreprenörskap samt förmåga att leda och 
arbeta i projekt.

KÖRKORT
Oftast krävs B-körkort för att kunna få jobb som VVS-rörmontör. Därför 
erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev på VVS- och fastighetsprogrammet ett 
startpaket för körkort.

• 
• 
• 

RÖRMONTÖR 
VENTILATIONSTEKNIKER  
FASTIGHETSSKÖTARE

Lös problemen så att allt flyter på som det ska

”Min mentor och VVS-lärare är den bästa läraren 
jag någonsin haft. Han hjälper och stöttar mig i 
allt, även i det som inte har med skolan att göra.”

AZHAR KARIM

Azhar går VVS- och fastighetsprogrammet på Yrkesgymnasiet. 
Läs om hans upplevelser av skolan.

Varför valde du Yrkesgymnasiet? 
– För att det är mycket praktik. Du får jobba praktiskt, inte bara 
sitta i skolbänken.  

Vad får ni göra på ditt program?
– Det beror lite på var du gör din APL (praktik). Jag har hållit på 
mycket med varmvattensystem och stambyte av avloppsrör. Du får 
hålla på med allt som rör VVS, helt enkelt. 

Hur är stämningen på skolan?
– Det är inga grupperingar. Alla är samlade, vilket är skönt. 

Hur är lärarna på skolan?
– Jag har inte så många lärare. Men min mentor och VVS-lärare Stefan 
är den bästa läraren jag någonsin haft. Han hjälper och stöttar mig i 
allt, även i det som inte har med skolan att göra. 

Kort om Azhar
Namn: Azhar Karim

Program: VVS- och fastighetsprogrammet
Intressen: Umgås med vänner

Vill göra efter gymnasiet: Jobba och starta eget
Framtidsdröm: Bli ekonomiskt 

oberoende


