
VVS- och  fastighetsprogrammet 
är inriktat mot installation, 
 service och underhåll av energi-
tekniska anläggningar och 
 system i fastigheter. Samtidigt 
ligger fokus på mötet med andra 
människor i yrkesutövningen.

Du som har gått VVS- och fastig-
hetsprogrammet kan börja job-
ba direkt efter utbildningen eller 
fortsätta studera. Du kan välja de 
kurser du behöver för att få grund-
läggande högskolebehörighet på 
VVS- och fastighetsprogrammet. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNING PÅ VF:

VVS
Denna inriktning ger kunskaper 
i installation, service och under-
håll av till exempel värme- och 
sanitetssystem, gällande installa-
tionsregler och bygglagstiftning, 
kunskaper  om energi- och miljö-
frågor samt säkerhetsaspekter i 
yrket. Exempel på  yrken: industri-
rörsmontör, VVS-montör, svetsare 
och resemontör.

Unikt för Vägga Gymnasiesko-
la är att vi ger en industrirörsut-
bildning. Det innebär avancerad 
svetsning och montage av större 
rördimensioner. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT 
LÄRANDE – APL
Det arbetsplatsförlagda lärandet 
ska bidra till att du utvecklar yrkes-
kunskaper och en yrkesidentitet 
samt att du förstår yrkeskulturen 
och blir en del av yrkesgemenska-
pen på en arbetsplats. Det arbets-
platsförlagda lärandet ska också 
ge inblick i företagandets villkor.  
APL på VF genomförs under 15 
veckor fördelat på det andra och 
tredje året.

FÖRSTKLASSIG SKOLA
Vi har fått utmärkelsen Först-
klassig skola av VVS-branschens 
Yrkesnämnd. Utmärkelsen är ett 
bevis på att vi erbjuder elever-
na en utbildning som branschen 
 efterfrågar. En förstklassig skola 
har både kunskap, resurser och vil-
ja att ge sina elever bästa tänkbara 
utbildning – både avseende  teori 
och praktik. De elever som går 
på förstklassiga skolor vet att de 
får en utbildning som är kvalitets-
säkrad av branschen.

VÄGGA GYMNASIESKOLA
VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

VF

 KONTAKT VF
SYV Malin Karlsson 
malin.karlsson01@utb.karlshamn.se
Programsamordnare  
Henrik Settergren 
henrik.settergren@utb.karlshamn.se
Rektor Nils Andersson 
nils.andersson@utb.karlshamn.se

“Jag valde VF för att det är 
 intressant och garanterat ger jobb. 
Jobbet är omväxlande och för alla, 
inte enbart killar.”

Moa Nilsson VF17

väggagymnasieskola.se



Vägga Gymnasieskola
KARLSHAMNS KOMMUN
Väggavägen 2
374 81 Karlshamn 
0454-57 40 00
väggagymnasieskola.se

VF POÄNGPLAN 2019

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET
Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p

Engelska 5 (100p)

Historia 1a1 (50p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1a (100p)

Naturkunskap 1a1 (50p)

Religionskunskap 1 (50p)

Samhällskunskap 1a1 (50p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1 (100p)

Programgemensamma karaktärsämnen, 400p

Praktisk ellära  (100p)

Systemuppbyggnad (100p)

Värmelära (100p)

Verktygs- och materialhantering (100p)

Inriktningskurser

Inriktning VVS; VFVVS, 400p
Entreprenadteknik (100p) VFVVS

Sanitetsteknik 1 (100p) VFVVS

VVS svets och lödning rör (100p) VFVVS

Värmeteknik 1 (100p) VFVVS

Programfördjupningar, 800p. Exempel:

Engelska 6 (100p)

Industrirörteknik 2 (100p)

Injusteringsteknik (100p)

Sanitetsteknik 2 (100p)

VVS gassvetsning rör (100p)

VVS Tigsvetsning rör (100p) 

VVS-teknik (200p)

Värmeteknik 2 (100p)

Gymnasiearbete (100p)
Industrirör (200p)
Komplettering för högskolebehörighet (Sv 2, Sv 3, Eng 6)

APL-veckor 7 veckor 8 veckor

180924

På alla våra yrkes- 
program kan du läsa 
kurser för grund- 
läggande behörighet 
till högskola och 
universitet.


