Viva vägledning har ansvar för information, vägledning och antagning för all vuxenutbildning i Umeå kommun. Vi som arbetar
med vägledning är studie- och yrkesvägledare.
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Vuxenutbildningen
i Umeå

VVS-montör.
Vuxenutbildningen i Umeå består av dessa
utbildningsanordnare

En VVS-montör arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och
kan duscha och tvätta. Det är inte bara i bostäder en VVS-montör arbetar utan även i sjukhus,
affärshus, kontor och andra byggnader.
Som VVS-montör kan du arbeta med service, med ombyggnad och på nybygge. Om du jobbar
med service har du en servicebil med de verktyg och delar som du behöver för att utföra
jobbet. En VVS-montör som jobbar med service är oftast ensam på arbetsplatsen, till skillnad
från de VVS-montörer som jobbar på ett bygge.
Förutom att montera rör installerar en VVS-montör värmepumpar och elpannor, solvärme, varmvattenberedare, element och det som ingår i ett badrum så som toalettstol, badkar och handfat.
För mer informtion besök oss på movant.se

Välkommen till vuxenutbildningen!
Inom vuxenutbildningen kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå
och du kan välja mellan olika sätt att studera, till exempel schemalagt
eller på distans. Vuxenutbildningen erbjuder både teoretiska kurser och
yrkesutbildningar.

Kurs

Kurskod

Poäng

Sanitetsteknik 1

VVSSAN01

100

Entreprenadteknik

VVSENT0

100

VVS svets och lödning rör

VVSVVS0

100

Värmeteknik 1

VVSVÄR01

100

Sanitetsteknik 2

VVSSAN02

100

Värmeteknik 2

VVSVÄR02

100

VVS-teknik

VVSVVT0

200

Praktisk ellära

ELLPRA0

100

Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100

Värmelära

SYSINJ1

100

Verktygs- och materialhantering

VEKVEK0

100

Injusteringsteknik

SYSINJ0

100

VVS gassvetsning rör

VVSVVG0

100

Elkraftteknik

ELRELF

100

Summa poäng totalt

Vuxenutbildningen erbjuder
ett brett kursutbud med olika
studieformer
Grundskolekurser
Gymnasiekurser
Yrkesutbildningar
Lärlingsutbildningar

Studieformer
Schemalagt
Distans
Distans med handledning
Yrkesutbildning i grupp
Yrkesutbildning på distans
Arbetsplatsförlagd utbildning
Prövning

Kursutbud och Ansökan hittar du på www.umea.se/vux
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