
Fastighetsskötare 

Om yrket                                                          
En fastighetsskötare har mycket kontakt med 
människor i sitt arbete. Arbetet är fritt och om-
växlande och innebär oftast att man har ett hel-
hetsansvar för fastigheten där det ingår både 
inre och yttre skötsel av fastigheten. Serviceför-
måga och problemlösare är viktigt egenskaper 
samt kompetens inom VVS, el och snickeri. 
Som fastighetsskötare ska du både kunna 
möta och hantera krav och önskemål från hy-
resgästen och sköta värme, ventilation och 
andra tekniska system allt för att få en bra fun-
gerande miljö i fastigheten. 
                                                                                                                    
Mål                                                                   
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaperna som krävs för att jobba som fastig-
hetsskötare och följer Skolverkets rekommen-
dationer på utbildningsplan samt de kvalitets-
krav som ställs av Fastighetsbranschens Ut-
bildningsnämnd - FU. 
 
Utbildningstid                                                  
Individuell utbildningslängd beroende på för-

Utbildningen                                                     
I utbildningen ingår kurser inom Praktisk ellära, 
Elkraftsteknik, Entreprenörskap, Fastighets –
förvaltning, -kommunikation, -service för VVS 
och byggnader, Komvuxarbete, Systemupp-
byggnad, Värmelära, Verktyg och materialhan-
tering, Luftbehandling samt Yttre miljö maski-
ner, verktyg och anläggningar. Utbildningen in-
dividanpassas och studielängden varierar bero-
ende på din studietakt och tidigare erfarenhet. 
APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbild-
ningen. 
 
Förkunskaper                                                            
Lägst grundskolekompetens. 
 
Övrigt                                                                            
Körkort (B) är en fördel                                                  
Alla sökande rekommenderas att kontakta ut-
bildningsanordnaren för att göra ett studiebe-
sök före ansökan skickas in. 
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Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 



 

Kursutbud 

Innehåll 

1400 poäng 

 

Länk till utbildaren 

https://movant.se/utbildningar-komvux/vvs-och-fastighet/fastighetsskotare/ 
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

Praktisk ellära     100 poäng                                                                                               
Elkraftteknik     100 poäng                                                                        
Sanitetsteknik               100 poäng                                                                  
Fastighetsförvaltning                    100 poäng                                                                                 
Fastighetskommunikation       100 poäng                                                    
Fastighetsservice - VVS          100 poäng                                                     
Fastighetsservice - byggnader         100 poäng                                        

Komvuxarbete                                100 poäng                                                                        
Affärsjuridik                            100 poäng                                                             
Privatjuridik        100 poäng                                                                                    
Systemuppbyggnad                       100 poäng                                                     
Värmelära                        100 poäng                                                                                
Luftbehandling                               100 poäng                                                    
Sanitetsteknik                  100 poäng                             

Ansökan 

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida 

www.kristianstad.se/vlc  

För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på 

VLC, Väglednings- och lärcentrum.  

Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun 

https://movant.se/utbildningar-komvux/vvs-och-fastighet/fastighetsskotare/
http://www.kristianstad.se/vlc

