VVS- och fastighetsprogrammet

För dig som vill jobba praktiskt och få högskolebehörighet

V

VS- och fastighetsprogrammet är ett yrkes
förberedande program med mycket praktik
och det är stora möjligheter att få jobb
direkt efteråt.
– Det är ett bra program om du vill jobba med
kroppen, säger Jesper Otterström Petré, som läser
inriktningen kylmontör.

Han sökte hit för att det kändes kul och för att det
är stor chans att få jobb. Att det finns möjlighet att
gå ut med högskolebehörighet och plugga vidare var
också en av anledningarna till att Jesper valde det
här programmet.
Sebastian Lundgren som går inriktning VVS
montör valde denna utbildningen för att det är så
mycket praktiskt arbete, här får han jobba f ysiskt.
– Jag provade att löda på en ”prova på-dag” och
tyckte det var roligt. Det kändes som att jag gjorde
något meningsfullt, något som ger resultat, därför
valde jag det här programmet, berättar Sebastian.
Karaktärsämnena, alltså yrkesämnena, är roligast.
Det tycker både Jesper och Sebastian. Karaktärs
ämnena ligger som heldagar så att de kan jobba med
större projekt inom till exempel svets och rördragning.
– Det har djävlats och det har läckt vatten men
jag har löst det. Kanske tillsammans med en kollega
men jag har löst det, äntligen funkar det. Det är en
härlig känsla, säger Sebastian.
– Det är stor skillnad mot högstadiet. Att plugga
matte i en bok är inte så roligt men det är en helt
annan sak när du får använda det i yrkesämnena

och se vad du kan använda det till i praktiken.
Då är det lättare att förstå och det går fortare att
lära sig, säger Jesper.
Yrkesmoral och anställningsbar är nyckelord på
det här programmet. Alla har samma mål: att gå ut
med jobb. Jesper vill jobba som kylmontör efter gymnasiet, han vill jobba direkt men kanske plugga vidare framöver. Genom det här gymnasieprogrammet
kommer han att kunna vara certifierad kylmontör
när han tar studenten. De som går VVS-inriktningen
behöver två års lärlingsjobb utöver gymnasiet sedan
är de också behöriga. Även för fastighetstekniker
finns möjlighet till certifiering.
Sebastian vill jobba med VVS, han tänker som
Jesper och vill prova att jobba först och kanske plugga
vidare sedan.
Eleverna får ofta jobb direkt efter gymnasiet, de skapar kontakter genom den arbetsplatsförlagda delen
av utbildningen (apl) och får in en fot på arbetsmarknaden. De flesta arbetsgivare är nöjda och många
elever får jobb på sina apl-företag. Genom att vara ute
på arbetsplatser får eleverna verklighetsanknytning
och rutiner. De blir bättre på sitt yrke och mognar.
– Det är roligt med praktik. Du utvecklas som
person och går rakare i ryggen, säger Jesper.
En annan sak som gör den här utbildningen så
bra är lärarna.
– De är alltid där och hjälper en om man behöver,
säger Jesper.
– Ja, lärarna är jättebra, de brinner verkligen för
sina ämnen, säger Sebastian.
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Sebastian Lundgren och Jesper Otterström Petré tycker om att arbeta praktiskt. Fysiskt arbete,
mycket praktik och goda chanser till jobb efteråt, är signum för det här programmet.

