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

Vill du arbeta med ett hantverk där 
du utvecklas varje dag under hela 
arbetslivet så är VF något för dig. 
VVS-montören är den traditionella 
rörmokaren som ser till att värme 
och vatten fungerar i hus och lägen-
het. Industrirörmontören hittar du 
på industrier och värmeverk och då 
oftast med större rör som svetsas 
ihop.

Vi är utvalda som en av Sveriges 
förstklassiga skolor av VVS-bran-
schens yrkesnämnd. Utmärkelsen 
är ett bevis på att vi erbjuder en ut-
bildning som är kvalitetssäkrad  och 
efterfrågas av branschen. 

Vi har även som en av få skolor i 
 Sverige kombinerat två yrkesut-
gångar, VVS och Industrirör. Efter 
ditt tredje år kan du välja bransch 
där du ska förlägga din lärlingstid, 
på ett VVS-företag  eller på ett indu-
strirörföretag. 

Våra lärare är mycket kunniga och 
har stor erfarenhet från branschen, 
de har dubbla certifikat och är erfar-
na yrkesmän både inom rörinstalla-
tion och svetsning.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Det arbetsplatsförlagda lärandet är 
en viktig del av din utbildning Det är 
då du utvecklar dina yrkes kunskaper 
och får en yrkesidentitet, samtidigt 
som du blir en del av en gemenskap 
på en arbetsplats.  På VF genomförs 
APL  under 15 veckor fördelat på det 
andra och tredje året.

VÄGGA GYMNASIESKOLA
VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

VF

“Jag går på VF-programmet och trivs 
fantastiskt och med bra lärare. Lektion-
er och APL är omväxlande, tekniskt och 
intressant. Jag kunde inte valt ett bättre 
program och dessutom trevliga klasskam-
rater.”

Zeb Olsson  

Kontakt VF 
Programsamordnare 
Henrik Settegren 
henrik.settergren@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/VF

Inriktningar VF
-> VVS 
Denna inriktning ger  kunskaper 
i installation, service och 
 underhåll av till exempel värme- 
och sanitetssystem, gällande 
installationsregler och bygglag-
stiftning, kunskaper om  energi- 
och miljöfrågor samt säker-
hetsaspekter i yrket. Exempel 
på  yrken: industri rörsmontör, 
VVS-montör, svetsare och 
 resemontör. Unikt för Vägga 
Gymnasieskola är att vi ger en 
industrirörsutbildning. Det inne-
bär avancerad svetsning och 
montage av större rördimensio-
ner. 

På alla yrkesprogram ingår kurserna 
som ger grundläggande  behörighet till  
högskola och universitet.



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

VF PPOÄNGPLAN 2023
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På alla yrkesprogram 

ingår kurserna som 

ger grundläggande 

 behörighet till  hög-

skola och universitet.H

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelse för grundläggande högskolebehörighet. Kurserna ovan 
kan därför behövas bytas ut eller byta årskurs. Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.


