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FASTIGHETSSKÖTARE MED SFI
Yrkesutbildning 800 poäng på 1 år
Fastighetsskötare arbetar främst
med inre och yttre skötsel av fastigheten och har mycket kontakt med
hyresgäster. Att vara serviceinriktad
och en god problemlösare är viktiga
egenskaper för en fastighetsskötare,
liksom kompetens inom VVS, el eller
snickeri. Man ska tycka om att ha
ett arbete där man får ”hugga i”.
Man arbetar bl a med skötsel av grön-ytor,
rabatter, häckar och träd, snöröjning och
sandning på vintern. Som fastighetsskötare
utför man mindre reparationer och ibland
mer traditionella sysslor som trappstädning.
Det är ofta en fördel att ha bred kompetens och kunna jobba med både fastighetsskötsel och teknik.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om el-, vatten- och klimatanläggningar i fastigheter, mätinstrument, verktyg och material som används inom området.
Du får kunskaper om effektiv och miljövänlig energianvändning, om lagar och
andra bestämmelser inom området. Du får
öva upp din förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar, utföra funktionskontroll och enklare service av el-, vatten- och klimatanläggningar i fastigheter
och din förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

www.stromstad.se/vuxenutbildning

FAKTA OM UTBILDNINGEN
FASTIGHETSSKÖTARE MED SFI
Utbildningsperiod 1:
30 augusti 2021—14 januari 2022
Utbildningsperiod 2:
17 januari 2022—3 juni 2022
Utbildningstyp:
Yrkesutbildning, vuxenutbildning
på gymnasial nivå

Kurser

Poäng

Sanitetstekniker 1

100

Fastighetskommunikation

100

Yttre miljöer—anläggningar

100

Yttre miljö –maskiner och verktyg

100

Växtkunskap—fastighetsskötsel

100

Yrkessvenska

300

Poäng: 800 poäng

Utbildningstakt: Heltid
Plats för undervisning:
Vuxenutbildningens lokaler på
Strömstad Gymnasium 1 dag/vecka, resten är självstudier samt praktik. Yrkessvenska enligt schema.
Förkunskaper: Avslutat SFI D krav på fortsatt undervisning i svenska i kombination
med utbildningen

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen
behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

KONTAKTA OSS

Studieekonomi:
Utbildningen är CSN-berättigad

Sara Fröberg
Studie- och yrkesvägledare
0526-195 22
sara.froberg@stromstad.se

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri
men du bekostar själv kurslitteratur, resor
till studiebesök och APL-plats

Åsa Borneland
Rektor
0526-195 36
asa.borneland@stromstad.se

Sista ansökningsdag:
7 juni 2021

Mia Johansson
Administratör
0526-195 04
maria.johansson@stromstad.se

Ansökan:
stromstad.se/vuxenutbildning
Där finns länk till webbansökan

BESÖK OSS

Bifoga när du ansöker:
Kopia på betyg och/eller intyg som styrker
dina förkunskaper

Strömstads
Vuxenutbildning
Tångenvägen 2
452 35 Strömstad

FÖLJ OSS
I utbildningen använder vi av oss av digital läroplattform. Du bör därför ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling.

Strömstads
Vuxenutbildning

www.stromstad.se/vuxenutbildning

