VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

NYTÄNKANDE, RÖRLIGT & FRAMTIDSJOBB
Drömmer du om ett rörligt och praktiskt arbete med goda framtidsutsikter?
Då är VVS- och fastighetsprogrammet rätt val för dig.
Vad gör en VVS montör?
En VVS-montör arbetar med att montera rör och system som gör
att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha, laga mat och tvätta.
En VVS-montör arbetar i bostäder, sjukhus, affärshus, kontor och i
andra byggnader.
Förutom att montera rör installerar en VVS-montör värmepannor,
värmepumpar, solvärme, vattenberedare, element och det som ingår i ett badrum så som toalettstol, badkar och handfat.
Yrket är ett traditionellt hantverk som utvecklas snabbt med ny
teknik, bl.a. avancerad elektronik och datorer i våra VVS-system.
En VVS-montör måste därför kunna läsa ritningar och tänka krea
tivt. Du ska hantera många olika material och behöver för det behärska svetsning med gas och TIG.
På VVS- och fastighetsprogrammet har vi inriktning
mot VVS.
Den praktiska utbildningen sker i Åsensbruk med modern utrustning och fina lokaler. Den teoretiska delen läser du tillsammans
med andra elever på Dahlstiernska i Mellerud.
Efter tre år i skolan fortsätter du din utbildning som lärling på ett
VVS-företag. Det gör du ungefär två år och därefter avläggs en
yrkesexamen för att få utbildningsbevis och bli certifierd
VVS-montör.

Programinformation
Vill du veta mer? Hör av dig till Kent Palm, 0708 - 20 27 38
SYV Karoline Larsen, 0530-18260
www.dahlstiernska.se/vvs
facebook.com/dahlstiernska

GEMENSAMMA KURSER

INRIKTNING

Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

VVS
Entreprenadsteknik

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Sanitetsteknik 1

100 p

Matematik 1a

100 p

VVS- svets och lödning rör

100 p

Värmeteknik 1

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100 p

Praktisk ellära

100 p

Systemuppbyggnad

100 p

Värmelära

100 p

Verktygs- och materialhantering

100 p

Individuellt val *

200 p

Gymnasiearbete

100 p

* I ditt individuella val får du möjlighet att välja till kurser som inte
nödvändigtvis är knutna till programmet. Dahlstiernska grymnasiet
kan till exempel erbjuda fotboll, musik, bild och form, idrott, teckenspråk eller psykologi. Det finns även möjlighet att läsa extra kurser
i träningslära och entreprenörskap.
På VVS- och fastighetsprogrammet är du också garanterad att få
välja kurser som Engelska 6, Svenska 2 och Svenska 3 för att få
grundläggande högskolebehörighet.
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Vill du veta mer? Hör av dig till Kent Palm, 0708 - 20 27 38
SYV Karoline Larsen, 0530-18260
www.dahlstiernska.se/vvs
facebook.com/dahlstiernska

Programfördjupning
Entreprenörskap

100 p

Injusteringsteknik

100 p

Sanitetsteknik 2

100 p

VVS- gassvetsning rör

100 p

VVS-teknik

200 p

Värmeteknik 2

100 p

VVS TIG-svetsning rör

100 p

