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Fastighetsskötare/ 
tekniker 

Inre och yttre fastighetsskötsel 
 

Helfart Semi-distans  

 
För dig som vill arbeta med fastighetsskötsel. Utbildning-
en ger dig grundläggande kunskaper om underhålls-
arbeten inomhus och skötselarbeten för områdets  
grönytor, träd och planteringar.  
 
Du får lära dig grunderna om hur byggnader och olika in-
stallationer i fastigheter är uppbyggda och fungerar. Hur 
man gör enklare felsökning, reparationer och underhålls-
arbeten. Du får även grundläggande kunskaper inom el 
och vvs, hur man sköter grönytor, hårdgjorda ytor, plan-
teringar, träd och buskar.  
 
I utbildningen ingår 6v APL (Arbets Platsförlagt Lärande). 
Du som söker, ska vara beredd att ta dig till den arbets-
plats, på de arbetstider som din APL plats har. Ev. kost-
nader för resor till företagen betalar du själv. 
  
Tycker du om att ha kontakt med många olika människor 
som tex hyresgäster, hyresvärd, hantverkare och entre-
prenörer är detta ett yrke för dig.  
 
Yrket är mycket omväxlande och ingen dag är den andra 
lik.  
 
 

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html
https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fmedia%2Fcountry_site_se%2Fnews%2F2011%2F03_2011%2F3696_7941_B_456_456.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fen%2Fcountry_site_se%2Fnyheter_information%2Fpressreleaser%2Fdetaljer_51
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Arbetssätt  
Kursen genomförs som en semi-distans utbildning 
på helfart med 20 obligatoriska träffar. Under året 
samlas ni till totalt 11  gemensamma träffar, i 
Dingle, om vardera 4 dagar. Vi arbetar då med 
praktisk undervisning, studiebesök, föreläsningar, 
mm. Mellan träffarna har du obligatoriska digitala 
lektioner med dina lärare enligt schema varje 
vecka. 
Under hemstudieperioderna har du kontakt med din 
lärare via internet. Tillgång till egen dator  med 
webbkamera, mikrofon och internet krävs för att 
kunna delta i utbildningen.  
 
Utbildningstid: 210823-220603 
Träffarna i Dingle kommer att äga rum följande 
veckor: 34, 37, 40, 44, 48, 2, 6, 10, 14, 17, 22 
 
Kurser:  
Bygg och anläggning 1  BYGBYG01  200p  
Systemuppbyggnad   SYSSYT0  100p  
Praktisk ellära    ELLPRA0  100p  
Trädgårdsmaskiner   TRSTRG0  100p  
Skötsel av utemiljöer   SKÖSKÖ0  100p  
Växtkunskap Fastighetssköt VÄXVÄK0  100p  
Energiteknik 1    ENEENE01  100p  
Sanitetsteknik 1   VVISAN01 100p  
Luftbehandling   VETLUF0  100p 
Ori.kurs Studieteknik KGYORI11B    50p 
Summa:        1050p  
 
Kostnader/utrustning: Läromedel ca 2500 kr. Du 
skall själv köpa skyddsskor och arbetskläder. 

Ansökan: Du ansöker via din hemkommun, boende i 
Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum, Strömstad an-
söker direkt hos Kunskapens Hus. Webbansökan 
finns under vuxenutbildning på vår hemsida:  
 
http://munkedal.se/kunskapenshus 

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska  
medel erhålles samt tillräckligt antal studerande. 

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html

