
VVS-montör 

 Om yrket 
En VVS-montör är en teknisk problemlösare 
som arbetar med att montera rör och system. 
VVS-montören ser till att värme och sanitet fun-
gerar i fastigheten så att vi får en bra inomhus-
miljö och kan duscha och tvätta. Arbetsplatsen 
kan vara allt ifrån privata bostäder till skolor 
och sjukhus. Yrket är ett traditionellt hantverk 
som ständigt förnyas med ny teknik där t.ex da-
torer används vid värme- och kylanläggningar. 
En VVS-montör måste vara händig och kunna 
behärska den nya tekniken samt läsa ritningar 
och tänka kreativt för att hitta de bästa lösning-
arna. 
 
Mål 
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper 
och färdigheter som krävs för att bli VVS-
montör inom branschen. Utbildningen följer de 
kvalitetskrav som ställs av VVS-branschens 
yrkesnämnd (VVSYN). 
 
Utbildningstid 
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, ca ett år.  

Utbildningen 
I utbildningen ingår kurser inom Värme, Sani-
tet, Svets, Entreprenad-, Injusterings-, och VVS
-teknik, Praktisk ellära samt Komvuxarbete. Ut-
bildningen individanpassas och studielängden 
varierar beroende på din studietakt och tidigare 
erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande in-
går i utbildningen. 
 
Förkunskaper 
Lägst grundskolekompetens. För att kunna av-
lägga branschprov krävs att du har godkänt i 
Matematik 1, Engelska 5 samt Svenska 1 eller 
Svenska som andraspråk, eller motsvarande. 
 
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 

1500 poäng 

 

Länk till utbildaren 
https://movant.se/utbildningar-komvux/vvs-och-fastighet/vvs-montor/ 
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

 
Verktygs-materialhantering 100 poäng 
Värmeteknik 1    100 poäng 
Värmeteknik 2     100 poäng 
Sanitetsteknik 1    100 poäng 
Sanitetsteknik 2    100 poäng 
Värmelära     100 poäng 
Systemuppbyggnad   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.  

 
VVS svets och lödning rör  100 poäng 
VVS gassvetsning rör  100 poäng 
Entreprenadteknik   100 poäng 
Injusteringsteknik   100 poäng 
VVS-teknik    200 poäng 
Praktisk ellära    100 poäng 
Komvuxarbete            100 poäng 

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

