Karriere
Lindesnes
Påmelding til kveldskurs:


Tlf: 38 27 87 00



E-post:
karrierelindesnes@vaf.no

Nå tilbyr vi kveldskurs i:
VG1 Elektrofag og
VG2 Elenergi



Videregående opplæring
for voksne



Aktuelle kurs

Kontakt oss i dag!

Postadresse:
Vest-Agder Fylkeskommune, Karriere
Lindesnes
Postboks 1010, 4687 Kristiansand

Realkompetansevurdering
E-post: karrierelindesnes@vaf.no



Tlf: 38 27 87 00

Karriereveiledning

Besøksadresse:
Kallhammerveien 8, 4514 Mandal



Karriere Lindesnes

Karriere Lindesnes tilbyr også:

Oppstart august 2018
(Oppstart av kurs forutsetter nok kandidater påmeldt)

Undervisning
eksamen og fagprøve
August 2018 starter vi opp
kveldsundervisning i VG1 Elektrofag og
gjennomfører avsluttende prøve i VG1
januar 2019.
Januar 2019 fortsetter vi kveldsundervisning i
VG2 Elenergi og eksamen avlegges våren
2019.
(Oppstart av kurs forutsetter nok kandidater påmeldt)

Hvem kan delta?


For å delta på kurset må du
ha fullført alle fellesfag. Det
undervises kun i programfag



Det er en fordel å ha kontakt
med en bedrift fra før



Elektrofag er for deg som liker
teknikk og har evne til logisk
tenkemåte. Det stilles strenge
krav til kvalitet, pålitelighet,
sikkerhet og dokumentasjon



Kreativitet er viktig, både for å
kunne løse konkrete oppgaver
og for å utvikle nye produkter

Undervisning
Undervisningen planlegges en kveld pr. uke
i tillegg til en lørdag pr. mnd. i Karriere
Lindesnes lokaler i Mandal.
Opplæring i bedrift og fagprøve
Etter VG2 gjenstår 2,5 år med opplæring i
bedrift. Til slutt går du opp til fagprøve.
Har du har relevant praksis fra før, kan
du søke om avkortning av læretiden.
Vi på Karriere Lindesnes kan hjelpe deg
med å regne ut din praksistid.

Pris
VG1 Elektrofag
Oppstart august 2018

kr. 8 000,-

VG2 Elenergi
Oppstart januar 2019

kr. 8 000,-

Elektriker
I utdanningen lærer du bl.a:
 installasjon og vedlikehold av
elektriske og elektroniske
systemer


om energiproduksjon og
energiforsyning



om utvikling av nye elektroniske
produkter



sikkerhet og dokumentasjon

Elektrofagarbeider
I Norge er det bare elektrofagarbeidere
som har anledning til å arbeide på
elektriske installasjoner og utstyr.
Tilsynsmyndighetene stiller bestemte elsikkerhetskrav til elektrofagarbeideren for
å kunne jobbe selvstendig med utførelse
og reparasjon og service av elektriske
lavspennings- og høyspenningsanlegg.

Velkommen til
Karriere Lindesnes

Du må ha fagbrev for å kunne arbeide
selvstendig.

