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El
Som elektriker är du en mångsysslare som ska lösa
de mest skiftande uppgifter. En elektriker installerar
elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och
industrier. Utbildningen är både teoretisk men med
mycket praktiska övningar och dessutom ingår en 8
veckors praktik på ett lokalt elföretag . Du kommer
även i kontakt med industriteknisk utrustning som
PLC-system med tillhörande sensorer och aktuatorer.

Just nu ser framtiden ljus ut för dig som vill satsa på
denna utbildning.
Behörig installationselektriker:
För att bli behörig installationselektriker med ECYcertifikat ska du även läsa till svenska 1/svenska som
andra språk 1, engelska 5 och matematik 1. Dessutom
krävs 1600 timmar på en lärlingsplats som du ordnar
själv efter utbildningstiden.

Kurser.

poäng
Elektromekanik................................ 100
Servicekunskap............................... 100
Elmotorstyrning............................... 100
Kommunikationsnät 1..................... 100
Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem........................ 100
MEKMEKA01 Mekatronik 1................................... 100
ELLPRA0
Praktisk ellära.................................. 100
ELRELF0
Elkraftteknik.................................... 100
INSELI0
Elinstallationer................................. 200
FAIFAS01
Fastighetsautomation 1................... 100
DAODAT01a Datorteknik 1a................................. 100
ENEENE01 Energiteknik 1................................. 100
MÄTMÄT0
Mät- och reglerteknik...................... 100
GY-arbete....................................... 100

Arbetsplatsförlagd tid

Totalt................................................................... 1500

Du ansöker tillsammans med studie- och yrkesvägledare
i din hemkommun. Är du bosatt i Landskrona kontaktar
du studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen,
Borgmästargatan 16, Landskrona.

ELRELK0
FÖSSEV0
INSELS0
INSKOM01
LARLAM0

Start

Start:.......................................................23 april 2018
Längd:..........................................................52 veckor
Sista ansökan:....................................... 23 mars 2018

Utbildningsort

Det ingår 8 veckors praktik i utbildningen. Bra om du
har egen kontakt i branschen.

Förkunskaper

Goda kunskaper i det svenska språket och matematik
rekommenderas – grundskola eller motsvarande – därför
måste du göra ett obligatoriskt språktest.
Efter ansökan kommer du att få en kallelse till obligatoriskt språktest.

Informationsmöte

Det kommer att hållas informationsmöte om
utbildningen den 23/1, 13/2 och 6/3 klockan 14.00
på Idrottsvägen 40, Landskorna.

Ansökan

Till ansökan bifogar du betyg och personbevis samt ett
personligt brev där mål och syfte framgår.

Landskrona

Denna utbildning erbjuds förutsatt om nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Vill du veta mer? Kontakta:
Studie-och yrkesvägledare: Philip Malmberg
Telefon: 0418-47 05 24
Webbsida: www.landskrona.se/komvux/yrkesvux-och-vuxlarling/
E-mail: philip.malmberg@landskrona.se

