Adress:
Vuxenutbildningen i Tierp
Palmgatan 11
815 80 Tierp

Ansökan INSTALLATIONSELEKTRIKER 2021, 1 700 poäng, tre terminer.
Preliminär start 23 augusti 2021.
•

Förkunskapskrav motsvarande grundläggande svenska/svenska som andra språk
och grundläggande matematik.

Sista ansökningsdag
15 maj 2021
Namn:

Personnummer:

Gatuadress:

Telefon dagtid:

Postnummer och ort:

Telefon kvällstid:

E-post:

Viktigt! Bifoga kopior på betyg/intyg för förkunskapskraven i grundläggande
svenska/svenska som andra språk och grundläggande matematik.

Övriga upplysningar

Tänk på att för studier på komvux behövs tillgång till egen dator.

VÄND

Individuell studieplan
Tidigare slutförd utbildning

Utländsk utbildning
SFI

 Grundskola

 A-nivå

 Samlat betygsdokument eller utdrag ur
betygskatalog

 B-nivå

 C-nivå

 D-nivå

Utländsk utbildning
 Grundskola

antal år_______________

 Gymnasium

antal år_______________

 Gymnasieutbildning högst 2 år
 Gymnasieutbildning 3 år med  slutbetyg
eller
 examen eller  studiebevis

 Universitet/högskola antal år_______________

 Jag läser på gymnasiet nu och kompletterar

Hur gammal var du när du började skolan i ditt

med mitt slutbetyg senast 15 juni

hemland?_________________________________år

 Folkhögskola

Land/Hemland_______________________________

 Annan

Jag har betygen från hemlandet i Sverige
 Ja
 Nej
Betygen är översatta eller på engelska  Ja

utbildning_______________________

Är de skickade för bedömning till UHR

 Universitet/högskola

 Ja

 Nej
 Nej

Glöm inte att bifoga betygskopior
Mål med studierna – För att kunna bedöma din ansökan måste vi veta varför du vill studera
 Fortsätta pågående studier enligt studieplan

 Kompetensutveckling för nuvarande yrke, ange
vilket:

 Läser för slutbetyg/examen, antal poäng

_______________________________________________

saknas_______________

 Behörighet för högre studier, ange ämne:
___________________________________________
____

 Kompetens för planerat yrkesval, ange vilket:
___________________________________________
____

Behörigheten gäller till följande utbildning:
___________________________________________
____

Annat
mål____________________________________

 Höja betyg på kurser jag läst tidigare
Jag har planerat mina studier med en Studie- och yrkesvägledare
Har du frågor kring studier kontakta oss på vår mail, vuxenutbildningen@tierp.se

 Ja

 Nej

Nuvarande sysselsättning
 Arbetar inom………………………………………………

 Studerar

Anställningsform t ex timmar, tillsvidareanställning
…………………………………………………………………..

 Annat

 Är arbetssökande

______________________________________

Studiemedel - CSN
Jag tänker söka studiemedel – CSN
 Ja
 Nej
Det gör jag via CSN hemsida
www.csn.se
Viktigt! Läs mer på CSN:s hemsida om du har rätt till studiestartsstöd.

GLÖM EJ ATT BIFOGA BETYGSKOPIOR!

Ansökan utan betygskopior behandlas sist.

Datum:………………….....Sökandes
underskrift:…………………………………………………………
Tierps kommun hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR: https://www.tierp.se/sok/sok/omwebbplatsen/behandling-av-personuppgifter.html

VUXENUTBILDNINGEN

Installationselektriker

Utbildningen ger yrkeskunskaper inom det eltekniska området, innefattande bostadsinstallationer,
underhåll och felsökning. Utbildningen bygger på ETG Sveriges koncept vilket kan möjliggöra för
eleverna att bli färdiga elektriker utan att behöva göra lärlingstid. Se bifogat informationsblad.

Innehåll

Kurser

Kurskod

Gymnasiepoäng.

Energiteknik 1
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Mekatronik 1
Ellära 1

ENEENE01
DAODAT01a
ELRELK0
MEKMEK01
ELLELL01

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Praktisk Ellära
Elkraftteknik
Elinstallationer
Kommunikationsnät 1
Belysningsteknik

ELLPRA0
ELRELF0
INSEL10
INSKOM01
INSBES0

100 p
100 p
200 p
100 p
100 p

Fastighetsautomation 1
Elmotorstyrning
Larm- övervakning säkerhetssystem
Cad 1
Cad 2
Mät och reglerteknik
Gymnasiearbete

FAIFAS01
INSELS0
LARLAM0
CADCAD01
CADCAD02
MÄTMÄT0

100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p

Totalt

1 700 p

Eventuella ändringar kan komma att ske i kursutbudet.

Behörighet

Slutförd grundskola eller motsvarande

Kurslängd

1,5 år

Studietakt

Heltid

Kostnad

Litteratur och skyddskläder samt eventuell annan skyddsutrustning bekostas av den
studerande i samråd med lärare. Litteratur kan även lånas på bibliotek.

Sista
Ansökningsdag 15 maj

Kontaktuppgifter till Studie- och yrkesvägledningen
Telefon

E-post

vuxenutbildningen@tierp.se

0293 – 21 83 25 Telefontid må och to kl 9 – 10, ti och on kl 13 – 14.

Krav inför ETG-examen – Komvux
www.etgsverige.se
•

Minst 1 600 godkända gymnasiepoäng från El- och energiprogrammet. Följande kurser måste
vara med:
Datorteknik 1a, Energiteknik 1, Elektromekanik, Mekatronik 1, Praktisk ellära och Elkraftteknik.
Övriga krav finns beskrivna på www.ecy.com

•

Godkänt på yrkeskontrollerna (motorstyrning, felsökning och PLC-programmering-trapphus)
under den sista terminen

•

Godkänt på ETG-testerna:
Elektromekanik
Mekatronik
Elinstallationer
Praktisk ellära
Elkraftteknik
Elmotorstyrning
Larm och säkerhet
Kommunikationsnät
Säkerhet och arbetsmiljö
Praktiskt prov
Krav för godkänt på samtliga tester är lägst betyget E.

•

Minst 300 timmar APL som dokumenterats och signerats av handledaren

•

Godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet i StandOut

•

Godkänt på Yrkesprovet, ”väggen” (gymnasiearbetet) inklusive all dokumentation

Observera att om ovanstående krav inte uppfylls finns fortfarande möjligheten att
efter utbildningen söka lärlingsanställning hos installationsföretag för att
genomföra 1 600 lärlingstimmar och få yrkescertifikat.

