
 

Planerad start: 
 

29 augusti 2022 
 
Heltidsstudier under 40 
veckor. 
 
Till ansökan skall  
bifogas: 
 

• Kopia på betyg  

• Personligt brev 
 
Sista ansökningsdag: 
 

3 juni 2022 
 
Förkunskaper,  
godkända betyg i: 
 

SFI D. 
 
Utbildningsort: 

Dingle 

Hemsida: 
 

munkedal.se/
kunskapenshus 
 
Följ oss på facebook: 
 

Kunskapens Hus i Dingle 
 
Vi finns på Instagram: 
 

kunskapenshusidingle 

Kunskapens Hus 
erbjuder utbildning till 

Fastighetsskötare/ 
tekniker 

Inre och yttre fastighetsskötsel 
 
 
För dig som vill arbeta med fastighetsskötsel. Utbildning-
en ger dig grundläggande kunskaper om underhålls-
arbeten inomhus och skötselarbeten för områdets  
grönytor, träd och planteringar.  
 
Du får lära dig grunderna om hur byggnader och olika in-
stallationer i fastigheter är uppbyggda och fungerar. Hur 
man gör enklare felsökning, reparationer och underhålls-
arbeten. Du får även grundläggande kunskaper inom el 
och vvs, hur man sköter grönytor, hårdgjorda ytor, plan-
teringar, träd och buskar.  
 
Tycker du om att ha kontakt med många olika människor 
som tex hyresgäster, hyresvärd, hantverkare och entre-
prenörer är detta ett yrke för dig.  
 
Yrket är mycket omväxlande och ingen dag är den andra 
lik.  
 
Samtidigt som du läser fastighetsämnen kommer du även 
att läsa grundskolans svenska/svenska som andra språk 
med inriktning mot fastighetsskötsel. Detta gäller inte dig 
som redan har betyg i grundskolans svenska. 

https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fmedia%2Fcountry_site_se%2Fnews%2F2011%2F03_2011%2F3696_7941_B_456_456.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.linde-mh.se%2Fen%2Fcountry_site_se%2Fnyheter_information%2Fpressreleaser%2Fdetaljer_51


 

Kontakt 
 
Studie och 

yrkesvägledare 

Liliane Hjalmarson 

Tel 0524 18077 

liliane.hjalmarson@munkedal.se 

 

Verksamhetsutvecklare 

Richard Lundquist 

Tel 070 31 45 155 

richard.lundquist@munkedal.se 

 

Rektor 

Martin Olsson 

Tel 0524 18032 

martin.olsson@munkedal.se 

 

 

 
Utbildningstid: 220829-230602 
 
Kurser:  
Bygg och anläggning 1  BYGBYG01  200p  
Systemuppbyggnad   SYSSYT0  100p  
Praktisk ellära    ELLPRA0  100p  
Trädgårdsmaskiner   TRSTRG0  100p  
Skötsel av utemiljöer   SKÖSKÖ0  100p  
Beskärning och trädvård  SKÖBEK0  100p  
Sanitetsteknik 1   VVISAN01 100p 
Luftbehandling   VETLUF0  100p 
Summa:        900p  
Sv som andraspråk/ Sv grund  Individuellt 
 
Kostnader/utrustning: Läromedel ca 2500 kr  
Du skall själv köpa skyddsskor och arbetskläder. 
 
I utbildningen använder vi oss av en digital lärplatt-
form, och du behöver därför ha tillgång till dator 
och internetuppkoppling.  
 
Lektionsbaserad utbildning 2-3 dagar per vecka på 
skolan. 
 
I utbildningen ingår 6v APL (Arbets Platsförlagt  
Lärande). Du som söker, ska vara beredd att ta dig 
till den arbetsplats, på de arbetstider som din APL 
plats har. Eventuella kostnader för resor till företa-
gen betalar du själv. 
  

Ansökan: Du ansöker via din hemkommun eller via 
vår webbansökan som finns under Kunskapens hus 
”Ansökan Komvux” på vår hemsida:  
http://munkedal.se/kunskapenshus 
 
Utbildningen startar under förut-
sättning att ekonomiska  
medel erhålles samt tillräckligt 
antal studerande. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmunkedal.se%2Fkunskapenshus&data=04%7C01%7CRichard.Lundqvist%40munkedal.se%7C12d2f68115bc473d246008d9f61493c6%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637811390497851227%7CUnknown%7CTWFpbGZs

