Larm –och säkerhetstekniker
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå

Om yrket
En larm- och säkerhetsteknikers arbetsuppgift
är att monterar brandlarm, inbrottslarm, TVövervakningssystem, passersystem och annan
säkerhetsutrustning. Du arbetar med tekniska
lösningar och system där det ingår service och
felsökningar av olika larmsystem samt planering och driftsättning av installationer. Det är av
stor vikt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som styr arbetet. Det blir allt vanligare
att kunderna ansluter larmet till det egna nätverket och man arbetar efter kundens önskemål. Det ingår i arbetet att utbilda kunden för
att undvika onödiga larm.
Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som
lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som
ställs av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd ECY.
Utbildningstid
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
I utbildningen ingår kurser inom Larm-, övervaknings- och säkerhet-, Brandlarm-, CCTV-,
Inbrottslarm-, Passersystem, Kommunikationsnät samt Servicekunskap. Du kommer även
läsa lagar och föreskrifter inom branschen.
Man ska kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret som är rent vid anställning. Utbildningen individanpassas och studielängden
varierar beroende på din studietakt och tidigare
erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.
Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens. Branschen kräver
även att du ska ha godkänt betyg i Matematik
A, Svenska A ,Engelska A, alt. Matematik 1a,
Svenska som andraspråk 1 samt Engelska 5.
Övrigt
Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.
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Kursutbud
Innehåll
800 poäng
Larm-, övervaknings- och
Säkerhetssystem
Brandlarmsystem
CCTV-system
Inbrottslarmsystem

100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng

Passersystem
Kommunikationsnät 1
Kommunikationsnät 2
Servicekunskap

100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng

Länk till utbildaren
https://www.hermods.se/utbildningar-tjanster/gymnasial-yrkesutbildning/larmtekniker/
https://movant.se/utbildningar-komvux/el-och-energi/larm-och-sakerhetstekniker/

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

Strävar du efter en komplett gymnasieexamen,
ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun
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