
�Elektrikerprogrammet�är�en�gymnasial�

yrkesutbildning�som�ger�dig�goda�chanser�

till�jobb.�I�denna�utbildning�får�du�fördju-

pade�kunskaper�om�ellära,�elsäkerhet�

och�de�säkerhetskrav�som�gäller�för�elin-

stallationer.� 

Efter utbildningen kommer du att kunna självstän-

digt installera, underhålla och reparera elanlägg-

ningar. Använda komponenter, material och me-

toder enligt standarder och myndighetskrav.  

Välja och använda rätt verktyg och material i arbe-

tet. Arbeta med utgångspunkt från ritningar med 

tillhörande handlingar. Vara införstådd med lagar 

och andra bestämmelser inom området  

 

Utbildningen innebär att du är ute på en arbets-

plats 3-4 dagar i veckan under hela utbildningen.  

Efter slutförd och godkänd utbildning blir du cer-

tifierad enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 

(ECY). 

Efter yrkespaketet måste du själv söka lärlingsan-

ställning på ett företag inom branschen och vara 

anställd enligt branschens avtal för att kunna an-

söka om att bli auktoriserad elinstallatör hos Elsä-

kerhetsverket. Kurserna Praktisk ellära och El-

kraftteknik måste ha blivit godkända under utbild-

ningen och sedan krävs minst 2 års praktisk erfa-

renhet, varav minst 1 års arbete i ett elinstalla- 

tionsföretag med elinstallationsarbeten på låg-

spänningsanläggningar eller begränsade arbeten 

på lågspänningsanläggningar för begränsad aukto-

risation B.   

I utbildningen använder vi av oss av digital läro-
plattform. Du bör därför ha tillgång till egen dator 
och internetuppkoppling.  

  VUXENUTBILDNINGEN STRÖMSTAD 

ELEKTRIKER 
Lärlingsutbildning�1500�poäng�på�1,5�år 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 
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https://unsplash.com/s/photos/chef?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


FAKTA OM UTBILDNINGEN 

ELEKTRIKER LÄRLING 

Utbildningsperiod 1:  

30�augusti�2021—14 januari�2022� 

Utbildningsperiod 2:  

17�januari�2021—3 juni�2022� 

Utbildningstyp:� 

Yrkesutbildning,�vuxenutbildning� 

på�gymnasial�nivå 

Poäng:�1500�poäng 

Utbildningstakt:�Heltid 

Plats för undervisning: 

Vuxenutbildningens�lokaler�på� 

Strömstad�Gymnasium�1-2�dagar/vecka,�

praktik�på�elföretag�2-4�dagar/vecka. 

Förkunskaper:�Körkort,�godkända�betyg�

Svenska�1/Svenska�som�andraspråk�1�och�

Matematik�1 

Studieekonomi:� 

Utbildningen�är�CSN-berättigad 

Kostnader:�Utbildningen�är�kostnadsfri�

men�du�bekostar�själv�kurslitteratur,�dator�

och�resor�till�lärlingsplats�etc.� 

Sista ansökningsdag:� 

7�juni�2021 

Ansökan:  

stromstad.se/vuxenutbildning 

Där�finns�länk�till�webbansökan 

Bifoga när du ansöker:� 

Kopia�på�betyg�och/eller�intyg�som�styrker�

dina�förkunskaper 

KONTAKTA OSS 

Sara Fröberg 
Studie-�och�yrkesvägledare 
0526-195�22� 
sara.froberg@stromstad.se 

Åsa Borneland 
Rektor 
0526-195�36� 
asa.borneland@stromstad.se 

Mia Johansson 
Administratör 
0526-195�04 
maria.johansson@stromstad.se 

BESÖK OSS 

Strömstads� 
Vuxenutbildning 
Tångenvägen�2 
452�35�Strömstad 

FÖLJ OSS 

Strömstads� 
Vuxenutbildning 

www.stromstad.se/vuxenutbildning 

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen 

behöver utbildningen kompletteras med 

ytterligare kurser.  

Kurser—Termin 1 Poäng 

Elkraftteknik 100 

Elektromekanik 100 

Datorteknik�1a 100 

Energiteknik�1 100 

Kurser—Termin 2 Poäng 

Praktisk�ellära 100 

Elinstallationer 200 

Fastighetsautomation�1 100 

Servicekunskap 100 

Kurser—Termin 3 Poäng 

Elmotorstyrning 100 

Kommunikationsnät�1 100 

Mekatronik�1 100 

Larm-,�övervaknings– och�säker-
hetssystem� 

100 

Belysningsteknik 100 

Gymnasiearbete 100 


