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YRKESVUX – INSTALLATIONSELEKTRIKER  
TILLVAL: ETG-EXAMEN        
Om du vill jobba fritt och självständigt och gillar att lösa tekniska problem - då är 
elteknikbranschen något för dig! 

Efter utbildningen är du direkt efterfrågad på arbetsmarknaden. Du kan arbeta med många 
omväxlande arbetsuppgifter i allt från butiker, kontor, hem till industri med nybyggen, 
renovering, reparation samt service/felsökning. Framtiden är fylld av möjligheter och du får 
jobba med teknik som ständigt utvecklas. 

De studerande som väljer tillvals inriktning ETG-examen (elektrikerbranschens eget 
utbildningskoncept) erhåller sitt yrkesbevis i samband med sin examen och anställs som 
förstaårsmontörer i företagen enligt kollektivavtal mellan elteknikbranschens parter. 

Behörighet 
Slutbetyg från grundskolan eller motsvarande samt godkända betyg i Svenska 1 eller Svenska 
som andraspråk 1, Matematik 1a och Engelska 5.  

Kurser Poäng Kurskod 
Fastighetsautomation 1 100 AUTFAS01 
Datorteknik 1a 100 DAOTAT01a 
Praktisk ellära 100 ELLPRA0 
Elkraftteknik 100 ELRELF0 
Elektromekanik 100 ELRELK0 
Energiteknik 1 100 ENEENE01 
Servicekunskap 100 FÖSSEV0 
Belysningsteknik 100 INSBES0 
Elinstallationer 200 INSELI0 
Elmotorstyrning 100 INSELS0 
Kommunikationsnät 1 100 INSKOM1 
Larm, övervakning o 
säkerhetssystem 100 LARLAM0 

Mekatronik 1 100 MEKMEK01 
Cad   50 CADCAD01 
Ellära 1 100 ELLELL01 
Gymnasiearbete 100  

Summa: 1650 poäng 
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Praktik 
Utbildningen innehåller 8 veckors arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats. (APL) 

Urval 
De som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden prioriteras. 

Validering 
Om du redan har kunskaper och kompetens inom yrket sedan tidigare gör vi en bedömning för 
att se om du kan förkorta din utbildningstid genom validering 

Utbildningens längd 
Ca 66 veckor 

Utbildningsanordnare och utbildningsort 
Vuxenutbildning Simrishamn, Österlengymnasiet 

Ansökan och antagning 
Senast 191213 

Antagning kan ske kontinuerligt 

Ansökan skickas till 
Vuxenutbildningen i din hemkommun 

Kursstart 
13 januari 2020 

Studiemedel 
Utbildningen är CSN-berättigad 

Information 
Studie- och yrkesvägledare Charlotte Larkin, charlotte.larkin@simrishamn.se, 0414-81 95 41 
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