
Påbyggnadsutbildning Ventilation 

Om yrket                                                         
En ventilationsmontör skapar ett behagligt och 
energieffektivt inomhusklimat genom att till-
verka och installera ventilationssystem i bygg-
nader. Arbetsuppgifterna kan bestå utav att 
montera fläktar, kanaler och aggregat. Olika 
plåtslagartekniker ingår i arbetet. Att kunna 
läsa ritningar är en del av arbetet samt löpnade 
dokumentation av utfört arbete och åtgärder. 
Kunskap om effektiv och miljövänlig energian-
vändning är av stor vikt samt kunskap om vilka 
lagar och andra bestämmelser som råder inom 
området. Även att arbeta säkert och ergono-
miskt är viktigt inom branschen. Arbetsplatser-
na är varierande allt ifrån bostäder, kontor, sko-
lor till stora industri lokaler och sjukhus. Bran-
schen är växande och behöver många duktiga 
hantverkare.  
 
Mål 
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaperna som krävs för att få anställning som 
lärling. Utbildningen är godkänd av Plåt & Vent 
Forum - PVF.   

Utbildningstid                                                                     
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, ca ett år. 
 
Utbildningen 
I utbildningen ingår kurser inom Praktisk ellära, 
Elkraftsteknik, Värmelära, Luftbehandlingssy-
stem, Luftbehandling samt Luftströmning. Ut-
bildningen individanpassas och studielängden 
varierar beroende på din studietakt och tidigare 
erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande in-
går i utbildningen. 
 
Förkunskaper 
Ventilationsmontering basutbildning eller mot-
svarande 
 
Övrigt       
Körkort (B) är en fördel 
Alla sökande rekommenderas att kontakta ut-
bildningsanordnaren för att göra ett studiebe-
sök före ansökan skickas in. 
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Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 



 

Kursutbud 

Innehåll 

800 poäng 

 

Länk till utbildaren 

https://movant.se/utbildningar-komvux/bygg-och-anlaggning/ventilationsmontor/ 
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

 Luftbehandlingssystem  200 poäng  

Luftbehandling    100 poäng 

Luftströmning    200 poäng 

Ansökan 

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida 

www.kristianstad.se/vlc  

För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på 

VLC, Väglednings- och lärcentrum.  

Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun 

Praktisk ellära   100 poäng  

Elkraftteknik   100 poäng   

Värmelära    100 poäng                                                                     
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