
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 och en bra bas för
framtiden säger Liam Karlsson som läser till
VVS-montör.

Han sökte hit för att yrket kändes intressant och för
att det är stor chans att få jobb efter utbildningen.
Att man även kan välja att läsa in högskole-
behörigheten och plugga vidare är en annan av
anledningarna till att Liam valde denna utbildning.

Lukas Sjöling, som går inriktning
fastighetstekniker, valde denna utbildningen för att
det är så mycket praktiskt arbete och att man får
jobba fysiskt.
– 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 Lukas.

Karaktärsämnena, alltså yrkesämnena, är roligast
enligt både Liam och Lukas.. Karaktärs-
ämnena ligger som heldagar så att de kan jobbamed
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 Liam.
– 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 Lukas.
Yrkesmoral och anställningsbar är nyckelord på

det här programmet. Alla har samma mål: att gå ut
med jobb. Lukas vill jobba som fastighetstekniker efter
gymnasiet. Han vill jobba direkt men kanske plugga
vidare framöver och då gärna vidareutbilda sig inom
yrket för att specialicera sig inom det område som
han tycker är roligast att arbeta med. Genom
utbildningen kommer han att vara certifierad
fastighetstekniker när han tar studenten och kunna
börja jobba direkt. De somgår VVS-inriktningen
behöver två års lärlingsjobb utöver gymnasiet sedan
är de också behöriga.

Eleverna får ofta jobb direkt efter gymnasiet, de
skapar kontakter genom den arbetsplatsförlagda
delen av utbildningen (apl) och får på så sätt 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 Liam.
En annan sak som gör den här utbildningen så

bra är lärarna.
– De är alltid där och hjälper till och det ger bra
stämning på programmet säger Lukas.
– Ja, lärarna är jättebra, de brinner verkligen för

sina ämnen, håller Liam med.
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Inriktningar
• Fastighetstekniker
• VVS-montör

Exempel på
karaktärsämnen
• Fastighetsautomation
• VVS-teknik
• Praktisk ellära
• Systemuppbyggnad
• Verktygs- och

materialhantering

Samordnare
Ann-Christine Andersson
• 070-270 46 38
• ann-
christine.andersson@edu.har
nosand.se

Sociala medier
• Facebook: VVS- och

Fastighetsprogrammet
Härnösands Gymnasium

• Instagram: harnovf
Liam Karlsson och Albin Järrendal
tycker om att arbeta praktiskt.
Fysiskt arbete, mycket praktik och
goda chanser till jobb efteråt, är
signum för det här programmet.

VVS- och fastighetsprogrammet utbildar fastighetstekniker och VVS-montörer.

Alla erbjuds att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten.

Arbetet i verkstaden varvas med
teorilektioner i en bra mix anser Malte
Lärnvåg, Hugo Engblom och Lukas
Sjöling.


