
                                                                               
 

 

 

 

Elektriker - lärlingsutbildning 
Poäng: 1500 

Programmål: Elinstallation, underhåll och service inom det el tekniska området.  

 

Kursen motsvarar gymnasiets el- och energiprogram med inriktning elteknik och efter avslutad 

utbildning är du anställningsbar som elektrikerlärling vid ett elinstallationsföretag.  

Utbildningsformen innebär att du tillbringar cirka 80 % av tiden på APL (praktik) vid en elfirma och 20 

% inne i skolan (teori). Vi hjälper dig att hitta en praktikplats. Hos CSN kan du se om du är berättigad 

till det nya omställningsstödet som kan ge dig upp till 80 % av din lön. 

 

Kursinnehåll: 

Kursen varvar teori och praktik. 

Skola 1 dag/vecka för teori. 

APL (praktik) 4 dagar/vecka. 

Studietakt: 100 %. 

 

Utbildningens längd: 14 månader  

Kursstart: februari 2023 

 

Förkunskaper: 

Godkända kunskaper i svenska-

grundskolenivå/svenska som andraspråk-

grundskolenivå. Matematik-grundskolenivå. 

För att få ECY certifikat måste man även ha 

Svenska 1, engelska 5 och matematik 1a. 

 

Kostnader: 

Den studerande står själv för kostnader för 

skyddsskor, överdragskläder, litteratur samt 

verktyg. 

 

Plats: 

Skolförlagd del ges i tidigare pappersbruket, HÅFAB 

i Åsensbruk, Melleruds kommun. 

Lärlingsförlagd del sker ute på erhållen elfirma, om 

möjligt i hemkommunen.  

 

 

 Från annan kommun: 

Om du inte är skriven i Melleruds kommun, var 

vänlig kontakta Vuxenutbildningen i din 

hemkommun, som först ska godkänna din ansökan. 

 

För specifik information om kursinnehåll:  

Kontakta yrkeslärare: 

Peter Halvordsson  

Telefon: 076-134 79 58 

E-post: peter.halvordsson@mellerud.se 

 

Besöksadress: 

Parkgatan 8 

Dahlstiernska Gymnasiet/Kulturbruket 

464 30 MELLERUD  

 

Administration: 

Sandra Dagerbrant. 

Telefon: 0530–182 84. 

E-post: sandra.dagerbrant@mellerud.se 

 

För vägledning, information om studiemedel med 

mera  

Kontakta studie- och yrkesvägledaren: 

Veronica Stenberg 

E-post: veronica.stenberg@mellerud.se 

 

 

 

https://www.csn.se/partner/hjalper-och-vagleder/omstallningsstudiestod.html
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Kurser Kurskod Poäng 

 

Mekatronik MEKMEK01 100 

Energiteknik ENEENE01 100 

Elektromekanik ELRELKO 100 

Datorteknik DAODAT01a 100 

 

Elkraftteknik ELRELF0 100 

Elinstallationer INSELI0 200 

Kommunikationsnät INSKOM01 100 

Praktisk ellära ELLPRA0 100 

 

Elmotorstyrning INSELS0 100 

Belysningsteknik INSBES0 100 

Fastighetsautomation FAIFAS01 100 

Servicekunskap FÖSSEV0 100 

Underhåll-elteknik eller Data och medienät DRIUNE0/ELRDAA0 100 

Komvuxarbete KVAREE 100 

 

Totalt:  1500 

 

Efter utbildningen: ECY certifikat och lärlingstid: 

Ett ECY certifikat kräver förutom godkänd utbildning, godkänt elsäkerhetsprov hos ECY, godkända 

betyg i Matematik 1a, Engelska 5 och Svenska 1 (eller SV som andraspråk 1) samt 1600 timmars 

lärlingstid på el-företag efter genomförd utbildning. När dessa steg är uppnådda får du ditt ECY 

certifikat som ett bevis på att du är certifierad elinstallatör. 

 

 


