
  

Mer information: För mer information kontakta 
 SYV Maria Damgaard, 0290-77 15 14 
 vuxenutbildningen@hofors.se 
   Rektor Linda Karlsson, 070-086 00 76 
 linda.karlsson@hofors.se 
   Lärare El Andreas Dahlvik, 072-858 56 42 
 andreas.dahlvik@utb.hofors.se 
   Lärare El Matts Gregori, 072-853 73 26 
 matts.gregori@utb.hofors.se 
   Lärare El Claes Jansson, 079-072 90 33 
 claes.jansson@utb.hofors.se 

 
  
  
Ansökan görs till: Vuxenutbildningen 
 Hofors Kommun 
 813 81  HOFORS 
  
 Du som kommer från en annan kommun, 

kontakta din SYV eller arbetsförmedlare. 
  
Sista  
ansökningsdag: 

 
2023-05-15 
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Plats: Björkhagsgatan 10, Hofors 
  Förkunskapskrav: Grundskolebetyg eller motsvarande. 

Godkända betyg i matematik, svenska/svenska som 
andraspråk. Goda språkkunskaper är viktigt av 
säkerhetskäl i elektrikeryrket. 

  Kurstid: 14 Augusti 2023 — December 2024  
  Antal platser: 12  
  Kurser som ingår: Elektromekanik 100 p 
 Verktyg och materialhantering 100 p 
 Mekatronik 100 p 
 Praktisk ellära 100 p 
 Elinstallationer 200 p 
 Elkraftteknik 100 p 
 Mät- och styrteknik 100 p 
 Larm och övervakning 100 p 
 Elmotorstyrning 100 p 
 Distribuerade styrsystem 100 p 
 Servicekunskap 100 p 
 Belysningsteknik 100 p 
 Programmerbara styrsystem 100 p 
 Komvuxarbete 100 p 
 Summa: 1500 p 
  
  Detta säger ECY: 

För elever som går vuxenutbildning 
För elever som utbildar eller omskolar sig via Komvux eller annan vuxenutbildare gäller samma kursmål som 
för gymnasieelever. 
En komplett vuxenutbildning ska vara på sammanlagt minst 1.500 p och då ska ett godkänt Komvuxarbete 
ingå. ECY anser dessutom att vuxenstuderande ska ha minst 8 veckor APL (Arbetsplatsförlagt lärande).  
Man ska även ha godkända betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a och Engelska 5 
(lägst betyg E). 

Utbildningen bedrivs i nära samarbete med elföretagen i hela 
Gävleborg samt stålindustriföretaget OVAKO. 

Vad är yrkesvux? 

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den 
kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på 
personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar 
gymnasieutbildning med yrkesinriktning eller har en gymnasial yrkesutbildning 
som behöver kompletteras. 

Vem får delta i yrkesvux? 
Satsningen på yrkesvux riktar sig till de grupper som saknar 
gymnasieutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Även nya svenskar 
som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt 
ny kan delta i yrkesvux. 
 
På elutbildningen studerar du tre dagar i veckan, på plats, med lärarledda 
lektioner och praktiska installations- och kopplingsövningar.  
 
De övriga dagarna studerar du på egen hand och läser in teoretiska kunskaper 
via interaktivt datorbaserat läromedel. Datorn ska du hålla med själv. 
Vi föreslår att du försöker hitta klasskamrater att studera tillsammans med. 
Det är alltid lättare att lära tillsammans. 
 
Välkommen att kontakta oss för att få svar på dina frågor! 


