
  

VVS-montör 
 

Utbilda dig till VVS-montör och se jobben 
flöda i din riktning. Du kommer alltid att 
behövas I branschen eftersom ingen teknik 
eller robot kan ersätta dig. På Astar får du lära 
dig saker inom många olika områden såsom 
installation av värmepumpar, vattenberedare, 
element och badrum.  
Om du tycker om att arbeta med händerna 
och vill lösa problem med kreativa och 
briljanta lösningar kommer yrket passa dig 
perfekt. Efter utbildningen kan du påbörja din 
tvååriga lärlingstid inom ett VVS-företag. 
 



 

 
VAD SKA DU HA LÄST INNAN FÖR ATT FÅ SÖKA? 
Du behöver ha gått klart grundskolan eller mot- 
svarande för att söka till den här vuxenutbildningen. 
Utbildningen är främst för dig som är över 20 år. Du som är 
nyanländ behöver också ha läst grundläggande svenska 
som andraspråk eller göra ett nivåtest hos din 
hemkommun. 

HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL? 
GOOGLE FOR EDUCATION 
För att du ska lära dig på bästa sätt använder vi Google 
apps for Education, som du kan använda via datorn eller 
genom appar i telefon eller surfplatta. Här får du till- 
gång till dina kurser och ett samlat material av bland 
annat filmer, presentationer och övningar. Till detta  
får du naturligtvis också läroböcker och annat utbild- 
ningsmaterial. 
 

TALANGVERKTYGET DET 
Med talangverktyget DET hittar du både dina synliga och 
dolda talanger. Tillsammans med din lärare har du under 
dina första veckor på Astar ett möte för att ta reda på vad 
du har för kunskaper, egenskaper och förmågor. Det 
hjälper dig och din lärare att lägga upp ett arbetssätt, ett 
schema och en studienivå som  
passar dig. 

DE HÄR KURSERNA LÄSER DU: 
KURSNAMN                                                   POÄNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LÄNGE PÅGÅR UTBILDNINGEN? 
Utbildningen är ca 62 veckor lång. Vi lägger upp en 

studieplan som passer just dig. 
 
UPPLEV OSS PÅ ETT STUDIEBESÖK! 
Du är varmt välkommen till oss för att träffa deltagare, 
lärare och se våra lokaler. Kontakta Hans Brändström  
för att boka tid, eller om du har några frågor, på 
telefonnummer: 073-828 10 89 eller e-post: 
hans.brandstrom@astar.se 

HÄR SITTER VI! 
Astar 
Industrivägen 28  
901 30 Umeå 

DU FÅR STUDIEBIDRAG (CSN) 
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på 
www.csn.se. 

DIPLOM OCH BETYG 
När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna 
och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet 
har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen. 

EN EGEN STJÄRNA 
Vi vet att du har en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa 
dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan 
bli din egen stjärna. Vi är experter på språk, arbetsliv 
och vi hjälper dig att nå dina framtidsmål. 

ASTAR GER DIG: 
• Det bästa bemötandet. 
• En egen studieplan. 
• En utbildning i samarbete med företag. 
Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli 
en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser 
till jobb.           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemuppbyggnad 100 
Värmelära 100 
Verktygs och materialhantering 100 
Praktisk ellära 100 

Entreprenadsteknik 100 

Sanitetsteknik 100 

Värmeteknik 1 100 

Injusteringsteknik 100 
Sanitetsteknik 2 100 

VVS-teknik 200 
Värmeteknik 2 100 
VVS svets och lödning rör                                        100 
VVS gassvetsning rör                                                                                                   100 
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