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Hej! Det finns de som gillar att läsa recept. De bläddrar i 
böcker, tittar på matlagningsprogram, smackar med tungan 
och riktigt njuter. Men handen på hjärtat – visst är det 
roligare att äta biffen än att läsa om den? 
På VVS- och fastighetsprogrammet får du hålla i verktygen och lösa 
problemen parallellt med att du läser in teorin. På det sättet lär du 
med hela kroppen, inte bara skallen, och du är beredd att börja 
jobba dagen efter yrkesexamen.



Vad du lär dig



När regeringen gav Skolverket i uppdrag att göra om gymnasiet började de 
med att sätta sig ner med olika branscher. Tillsammans kom de fram till 
hur de program som regeringen bestämt om, skulle se ut och vad de skulle 
innehålla. Vf-programmet är ett av dem och det är sprängfyllt med sådant 
du behöver kunna när du börjar jobba.

Vf-programmet leder till jobb inom fyra olika branscher: VVS, fastighetsför-
valtning, ventilation samt kyl- och värmepumpsteknik. Vissa ämnen som 
svenska, matte, praktisk ellära och verktygs- och materialhantering läser 
hela klassen gemensamt. Medan andra ämnen beror på vilken inriktning 
du väljer. Fastighetsautomation 2 kanske inte känns så där jätterelevant 
om du tänker bli VVS:are. 

På Vf-programmet får du ett hantverk och det är ingenting man bara kan 
läsa sig till. Därför varvas hela tiden teori och praktik. Att du får öva på att 
svetsa när du läser VVS svets och lödning rör förvånar nog ingen. Däremot 
är det nog en och annan som lyfter på ögonbrynen när de inser att du får 
chansen att starta och driva ett företag när du läser företagsekonomi.

Vad du lär dig



Plugga vidare?



Så här är det, idag fattas det 200 poäng svenska och 100 poäng engelska 
för att du ska bli högskolebehörig när du går Vf-programmet. 

Visst är det irriterande, men regeringen tycker att det är viktigare att du 
får så mycket kunskap som möjligt om det som du ska jobba med. Det 
finns en logik i det, för vad vill du helst kunna när du står med vatten upp 
till knäna - modern svensk poesi eller felsökning? 

Om du är riktigt fiffig kombinerar du dina 200 individuella poäng med en 
utökad studieplan på 100 poäng och vips är problemet löst. Ett annat sätt 
är att läsa in alla 300 poäng som utökat studieprogram. Det viktiga är 
att du vet att skolan är skyldig att ge dig möjlighet att bli grundläggande 
högskolebehörig.

Plugga vidare?



Pluggalternativ



Så länge du är behörig och kommer in kan du plugga vad och var du vill,  
som VVS:are har du dessutom ett försprång om du läser till VVS-ingenjör.  
Väljer du att bli ingenjör kommer företagen att slåss om dig, för närings-
livet skriker efter sådana.  

Parallellt med den nya gymnasieskolan byggs ett yrkeshögskolesystem 
upp, det kommer att fokusera på vidareutbildning av praktiska yrken. Idag 
vet ingen exakt hur yrkeshögskolorna kommer att fungera, men är du det 
minsta sugen på att någon gång plugga vidare, se till att du skaffar dig de 
300 sista poängen så att du har det gjort.Pluggalternativ



Ut på turné



När du bestämmer dig för att gå på gymnasiet väljer du att spendera tre 
år till i skolans värld. Du kommer få jättekul, nya kompisar, nya ämnen, nya 
lärare och ny skola. Samtidigt som andra saker kommer vara sig plågsamt 
lika, tidiga mornar, läxor och skollunch till exempel.

På Vf-programmet kommer minst 15 av dina totalt 100 veckor se helt 
annorlunda ut. De har döpt det till arbetsplatsförlagt lärande, APL, ett 
tråkigt namn på något riktigt bra. APL betyder att du får en chans att 
känna på hur det är på riktigt. Under minst 15 veckor kommer du att följa 
med en yrkesman/-kvinna och lära dig hantverket på plats. Du kommer 
ställas inför samma problem som hon/han, och hjälpa till att lösa dem, 
samtidigt som du får in en fot på arbetsmarknaden.

Det bästa av allt - det är helt ok att göra APL:n utomlands. 
Snacka om att åka på turné.

Ut på turné



Bortamatch



Alla gillar inte att sitta i skolan hela dagarna. Det kan finnas många anled-
ningar, för en del kryper det i kroppen bara de känner doften av en kor-
ridor till exempel. Om du känner igen dig är Vf-programmet botemedlet, 
för här kan du gå som lärling. 

Att gå lärlingsvarianten av Vf-programmet innebär att du kommer att 
spendera minst 50 % av din gymnasietid i verkligheten. Där kommer du att 
få lära dig hantverket av folk som jobbar inom yrket. De kommer vara dina 
handledare och se till att du lär dig det som är viktigt.

Eftersom det är ett gymnasieprogram kommer du inte undan klassrummet 
helt och hållet. Det är å andra sidan bra, för genom att gå på lektionerna 
får du betyg på allt du kan, även på det du lär dig under din APL. Bra att ha 
när du söker jobb eller om du känner att din korridorallergi går över och du 
vill plugga vidare.   

Bortamatch



På Vf-programmet får 
du en riktig utbildning 
som leder till ett riktigt 
jobb inom ett av fyra 
arbetsområden. 

Fastighet
Att bygga ett hus klarar de flesta, 
det är en helt annan sak att ta 
hand om det. Väljer du den här 
inriktningen lär du dig allt om hur 
ett hus fungerar, från skorstenens 
ventilation ner till tvättstugans 
avlopp. Gillar du att jobba med 

människor är det här definitivt 
något för dig. Du kommer vara 
kontakten mellan hantverkarna 
och de som bor eller arbetar i 
husen du har hand om. 

Efter din yrkesexamen kan du 
jobba som till exempel fastighets-
värd, fastighetstekniker eller 
fastighetsskötare. Du kommer 
med andra ord vara den man går 
till om man vill få något gjort. 

Kyl- och värmepumpsteknik
Att jobba med kyla och värme 
är att ha kontroll. Det är du som 
ser till att rinken är blank när det 
är match, du som gör att de inte 

fryser på kontoren och att glassen 
inte smälter i frysdisken. 

Efter din yrkesexamen kan du 
jobba som till exempel kylmontör 
eller kyltekniker. Det kanske inte 
låter så relevant i ett land där det 
snöar i april, men glöm inte bort 
att världen är större än Sverige. 
Det finns gott om ställen som 
behöver is i drickat även i januari.

Ventilation
Gillar du att läsa ritningar? Att 
mäta, fixa och dona och få saker 
att fungera? Då är ventilations-
inriktningen din, här lär du dig att 
omsätta ritningarna i praktiken, 

hitta felen och laga dem med rätt 
verktyg så att det håller.

Efter yrkesexamen kan du jobba 
som ventilationstekniker till ex-
empel. Har du någonsin varit inne 
i ett omklädningsrum efter en 
match vet du hur mycket folk som 
kan fixa bra luft behövs.

VVS
Att jobba med VVS är att bygga 
hela system, system som värmer 
hus, ser till att det finns vatten 
i kranen och att 
det görs på ett 
miljövänligt 
sätt. Väljer du 

Vad du blir



VVS-grenen kommer du dessutom 
att ha ett försprång när du söker 
VVS-ingenjörsutbildningen.

Förutom de uppenbara saker en 
VVS-montör gör inom bostäder, 
industrin och vid tekniska installa-
tioner finns det även en och an-
nan specialare som kommer göra 
dig ännu mer sexig ute i världen. 

Ta isoleringsmontörerna till exem-
pel, när alla andra snackar om att 
miljön är viktig och att vi måste 
spara energi gör de jobbet. De 
håller värmen inne – eller ute, 
beroende på hur kunden vill ha  
det. Som isoleringsmontör för-

hindrar du bränder och stänger 
ute buller. Alla vill ha din hjälp, 
från grannen i villan bredvid till 
kärnkraftsverket vid kusten. Du 
kommer vara som skolans snyg-
gaste tjej, alla vill ha ditt nummer.

Eller industrirörmontörerna, om 
du har lätt för att bli uttråkad är 
det här din grej. För att inte tala 
om du gillar att svetsa, industri-
rörmontörerna monterar de riktigt 
stora rören, typ oljepipelines. 

Som industrirörmontör är du lite 
som en superhjälte, du rycker in 
där det behövs hjälp, styr upp och 
drar vidare. Du kommer få se före-

tag du inte visste fanns och svetsa 
bort en och annan potentiell 
katastrof. För att, när jobbet är 
gjort, rida in i solnedgången mot 
nästa krisande industri. Svårt att 
bli uttråkad då.

Som du ser kan du hitta en 
VVS:are lite varsomhelst, under 
ett handfat i ett heminrednings-
program eller bakom kulisserna 
på Globen inför hockey-VM. 
Oavsett vilket ska du veta att, 
väljer du VVS kommer du att 
jobba med världens mest efter-
traktade vara – rent vatten.                               

Vill du 
veta mer?
Med tre år och fyra inriktningar är 
Vf-programmet som en Alladinask 
– sprängfylld med godsaker av olika 
slag. Medan Marabou nöjer sig med att 
berätta om innehållet på askens lock 
har vi skapat www.ettriktigtjobb.nu där 
du kan hitta all information om 
Vf-programmet.

Hoppas att vi ses där!
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