Arbetsmarknadsutbildningar
BYGGNADSPLÅTSLAGARE • VENTILATIONSMONTÖR

E

n byggnadsplåtslagare klär byggnaders tak och fasader med
plåt och varvar arbetet mellan verkstad och byggarbetsplats.
En ventilationsmontör installerar ventilationssystem i byggnader och skapar på så vis ett hälsosamt inomhusklimat. Två
problemlösningsorienterade yrken med stor frihet och gott om arbetstillfällen. Det finns tre steg till färdig utbildning.
1. Studiebesök
Den sökande har möjlighet att genomföra studiebesök där de får
information om yrket men även möjlighet att prova på enklare arbetsuppgifter.
2. Förberedande utbildning (1 modul med rikttid 2 veckor)
Under den förberedande utbildningen genomförs en kunskapsanalys/
yrkesbedömning, vilken dokumenteras och meddelas Arbetsförmedlingen. Bedömningen ligger till grund för fortsatt planering av yrkesinriktad utbildning, alternativt vägledning mot annan insats. I bedömningen ingår även tester som påvisar om deltagaren eventuellt har
behov av extra stöd på grund av läs- och skrivsvårigheter eller annat.
Om bedömningen resulterar i en rekommendation för fortsatt
yrkesutbildning upprättas en individuell utbildningsplan.

3. Yrkesinriktad utbildning
Den yrkesinriktade utbildningen inkluderar arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Det innebär att skolförlagd utbildning om 4-6 veckor varvas
med utbildning förlagd till ett branschföretag om 4-6 veckor. Det är
alltid en fördel om deltagaren själv har hittat ett företag som har
rekryteringsbehov och som kan erbjuda en plats för APL. I annat fall
försöker vi genom våra kontakter hitta branschföretag som är beredda
att tillhandahålla de i utbildningsplanen planerade arbetsplatsförlagda utbildningsmodulerna.
Vi ansvarar för att informera och instruera handledare på de företag
som tar emot deltagare. Handledaren kommer att vara väl insatt i
deltagarens utbildningsplan och vilka praktiska utbildningsmoduler
deltagaren ska genomföra under den arbetsplatsförlagda utbildningen.
Vi ansvarar även för uppföljning av APL. Vi kommer att ha kommunikation med företaget bl.a. genom ett dokument där det framgår vilka
utbildningsmoment som deltagaren genomfört på skolan för att företaget ska veta vad de kan förvänta sig av deltagaren. Av dokumentet
framgår även vad deltagaren kommer att gå igenom vid kommande
skolförlagd period för att företaget ska kunna sätta in deltagaren i vad
och var momenten kommer till användning.

YRKESINRIKTNING:

Byggnadsplåtslagare

Byggnadsplåtslageri 1
»» Garneringsarbeten på tak och fasad.
»» Takavvattningssystem som häng-, fotoch gesimsrännor.
»» Profilerad plåt.

Byggnadsplåtslageri 2
»» Enkel- och dubbelfalsad taktäckning med
skivor eller band av aluminium- och stålplåt på olika takunderlag med vanligt förekommande typer av hinder.
»» Täckning med kassetter av stål- och aluminiumplåt.

Byggnadsplåtslageri 3
»» Enkel- och dubbelfalsad taktäckning med
skivor eller band av titanzink- och kopparplåt på olika takunderlag med vanligt förekommande typer av hinder.
»» Täckning med kassetter av titanzink- och
kopparplåt.

YRKESINRIKTNING:

Ventilationsmontör
Ventilationsplåtslageri 2
Kursen bygger vidare på Ventilationsplåtslageri 1 (Se gemensamma kurser på nästa sida).

Ventilationsmontering 2
Kursen bygger vidare på Ventilationsmontering 1.

Ventilationsmontering 1
Kursen innehåller framför allt:

Ventilationsservice
Kursen innehåller framför allt:

»» Enklare montering av egentillverkade och
prefabricerade ventilationskanaler och
-detaljer.
»» Grundläggande upphängningsmetoder för
olika kanaler.
»» Grundläggande infästning av upphängningsanordningar i olika stommaterial.
»» Hjälpmedel för arbeten i samband med		
montering av ventilationskanaler.

»» Funktionskontroll av aggregat och
systemets komponenter.
»» Filterkontroll och filterbyte.
»» Rengöring av ventilationssystem.
»» Metoder för kontroll av inneklimat.

Gemensamma kurser på nästa sida »

ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR BYGGNADSPLÅTSLAGARE • VENTILATIONSMONTÖR

Via PVF:s yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar kan du utbilda dig till byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör.
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Fortsättning »

Gemensamma kurser
I båda utbildningarna ingår följande obligatoriska utbildningsmoment:
Plåtslageriprocessen
En teoretisk och övergripande kurs med fokus på:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

AMA:s roll i entreprenadhandlingar
BSAB-systemet
Heta arbeten
Hjärt- och lungräddning
Mobila arbetsplatsformar
Fallskyddsutbildning
Arbetsrätt
Arbetsmiljö
Jämställdhet

Plåtslageri – grunder
Kursen innehåller framför allt beräkningar, enklare
utbredningar, materialkunskap och grundläggande
sammanfogningsmetoder så som:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Hörnfals
Brottfals
Längsgående rörfals
Tvärgående rörfals
Bottenfals
Kopparslagarfals
Dubbel längsgående rörfals
Dubbel hörnfals
Inåtliggande fals på stos
Utanpåliggande fals på stos
Svängfals i olika sammahang
Vinkelfals
Mjuklödning

Ventilationsplåtslageri 1
Kursen innehåller framför allt enklare beräkningar
och enklare utbredningar så som:
»»
»»
»»
»»
»»

Formförändring
Dimensionsförändring
Rörvinkel
Kanalböj
S-ning

Materialkunskap och sammanfogningsmetoder
specifika för ventilationstillverkning såsom:
»»
»»
»»
»»
»»

Maskinrörfals
Pittsburgfals
Nitförband
Skruvförband
Motståndssvetsning

Rikttider för utbildningarna
Gemensamma kurser
Kurs

Obligatoriska kurser för vald yrkesinriktning
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