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Installationselektriker
Utbildningsanordnare: Education group
Att jobba som elektriker betyder att du har ett varierat och
rörligt yrke, vilket kan ske både på höga höjder och i trånga
utrymmen. En installationselektriker är den som drar ledningar
i nya bostäder, kontor, köpcentra och annan nybyggnation.
Men arbetet kan också gälla ombyggnation och renoveringar
av befintliga hus.
Att montera elcentraler och kabelstegar hör också till vanliga
arbetsuppgifter och när ett nybygge nästan är klart så är det
elektrikern som monterar strömbrytare och vägguttag samt
belysning. En elektriker kan också dra fram ström till fläktar,
värmeanläggningar och ansluter både kylskåp och spisar. En
viktig del i arbetet som installationselektriker är att kunna ta
del av ritningar och elscheman samt kunna göra en teknisk
beskrivning av en installation så andra kan se hur den är gjord,
så ett tekniskt och matematiskt kunnande är viktigt.
Kurser
Belysningsteknik
Elektromekanik
Elkraftteknik
Praktisk ellära
Datorteknik 1a
Mekatronik 1
Energiteknik 1
Elinstallationer
Kommunikationsnät 1
Fastighetsautomation
Underhåll elteknik
Antenn- och kabel TV
Larm, övervakningsoch säkerhetssystem
Elmotorstyrning
Gymnasiearbete

INSBES0
ELRELK0
ELRELF0
ELLPRA0
DAODAT01a
MEKMEK01
ENEENE01
INSELI0
INSKOM01
AUTFAS01
DRIUNE0
ELRANT0

100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
200 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng

LARLAM0
INSELS0
GYAREE

100 poäng
100 poäng
100 poäng

Totalt:

1600 poäng

Har du sedan tidigare gjort ett gymnasiearbete erbjuds du att
istället läsa kursen Ellära 1.

Örebro kommun
Cityakademin/Yrkesutbildningar
orebro.se/yrkesvux

Förkunskapskrav
Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända
betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt
svenska som andra språk. En kopia på ditt grundskoleoch/eller gymnasiebetyg skall bifogas ansökan. Observera att
Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) anser att
vuxenutbildade elektriker även skall uppvisa godkända betyg i
gymnasiekurserna Sv1, Ma 1a och Eng5 samt skall
utbildningen innefatta ett gymnasiearbete för att bedömas vara
komplett och därigenom kunna ge förutsättningar för den
lärlingsanställning som krävs.
Arbetssätt och arbetsformer
Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån
deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi
förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen
med utbildningen. Utbildningen innehåller minst 8 veckors
obligatorisk praktik. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.
Utbildningstid
Utbildningen börjar måndagen den 27 februari och slutar
fredagen den 9 februari 2018, sommaruppehåll vecka 27-28
2017. Sammanlagt 48 utbildningsveckor.
Efter utbildningen krävs det att du arbetar som lärling på ett
företag i 1600 timmar (knappt ett år) innan du kan få en
anställning som elektriker. Utbildaren ansvarar inte för att hitta
ett företag för den studerande att göra sin lärlingsperiod på
efter genomgången utbildning.
Ansökan
Sista ansökningsdag för utbildningen är onsdagen den
14 december 2016. Vid ansökan kontaktar du studie- och
yrkesvägledare på Cityakademin i Örebro där det också
upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt
grundskole- och/eller gymnasiebetyg skall bifogas
ansökan.
Ansökan lämnas eller skickas till:
Cityakademin/Yrkesutbildningar
Box 321 90
701 35 Örebro

INSTALLATIONSELEKTRIKER  UTBILDNINGSANORDNARE Education group, Örebro kommun

Du som är inte är folkbokförd i Örebro lämnar ansökan till
din hemkommun.

Kontaktuppgifter Education group
Adress:
Almgatan 7, 702 83 Örebro

Validering
Du som redan har erfarenheter och kunskaper från arbete eller
studier inom valt yrkesområde kan validera dina kunskaper.

Växel:

019-321212

Rektor:

Mathias Pettersson
mathias.pettersson@educationgroup.se
Tel: 070-2020536

Validering innebär en bedömning av en individs kunskaper
och kompetens oavsett hur, var eller när den har förvärvats.
Du får dina kunskaper identifierade, värderade och
dokumenterade mot kursmålen. Därefter kan du få intyg eller
betyg i gymnasiekurserna.
För planering av validering, kontakta studie- och
yrkesvägledare på Vägledningscenter.
Information och studievägledning
Kontakta studie- och yrkesvägledare på Cityakademin,
Näbbtorgsgatan 12 i Örebro (samma entré som
stadsbiblioteket, två trappor upp), 019-21 10 00.
Allmänt om yrkesinriktad utbildning
Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesinriktad
utbildning på gymnasienivå. Du kan söka kommunala
yrkesinriktade utbildningar även i andra kommuner.
Vid ansökan kontaktar du en studie- och yrkesvägledare och
tillsammans upprättar ni en individuell studieplan. En kopia
på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg skall bifogas
ansökan.
Känner du dig osäker på dina kunskaper eller vill förbereda dig
inför dina studier är du välkommen till Studieplanet på
Cityakademin. Här möter du lärare med olika
ämneskompetenser i en bra studiemiljö.
Vi finns på våning 2 i samma byggnad som Stadsbiblioteket,
Näbbtorgsgatan 12.
Läs mer på orebro.se/cityakademin.
Studiefinansiering
Samtliga kurser är CSN-berättigade. Studiemedel söker du på
csn.se. Uppgifter du behöver ange vid ansökan är studietid och
omfattning, dvs. poäng (se bladets framsida).
Enklast ansöker du med e-legitimation eller bankID, i annat
fall beställer du en personlig kod från CSN, för att kunna logga
in på deras hemsida.
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