
www.vaxjo.se

Elmätarmontör

Utbildningsanordnare 

Utbildningsform

Montico

Dagtid

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i
svenska grund/
svenska som
andraspråk grund
eller motsvarande
kunskaper samt
bedömas ha
förutsättningar att
kunna tillgodogöra
dig utbildningen. 

Elmätarmontörer arbetar med att byta ut 
och montera elmätare i fastigheter hos 
företag och privatpersoner. Efter avslutad 
utbildning finns möjlighet att bygga på med 
fler kurser för att på så sätt bli elmontör.



Elmätarmontör

Passar utbildningen mig? 
För att trivas som elmätarmontör kan bra 
förmågor vara att tycka om att jobba 
individuellt och att ta egna initiativ.

Att vara elmätarmontör innebär praktiskt 
arbete och samtidigt mycket kontakt med 
människor. Vikten ligger på noggrannhet 
och kvalitet med ett säkerhetstänk i 
arbetet, samt ett trevligt bemötande mot 
kund.

För att kunna bli anställningsbar som 
elmätarmontör krävs det att du har B-
körkort eftersom du kör bil mellan 
uppdragen.

Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar 
till studiemedel genom CSN. Läs mer på 
www.csn.se gällande villkor och ansökan 
för studiemedel.

Vissa kostnader står du själv för. Det 
gäller bland annat kostnader för ditt 
studiematerial, eventuella arbetskläder, 
resor till och från skolan och resor till och 
från arbetsplatsen när du har ditt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL).   

Möjliga yrkesinriktningar 
Utbildningen ger dig teoretiska och 
praktiska kunskaper som krävs för att 
kunna få arbete som elmätarmontör. Som 
elmätarmontör arbetar du med att byta 
ut och montera elmätare i fastigheter hos 
företag och privatpersoner.

Efter avslutad utbildning till 
elmätarmontör har du möjlighet att söka 
jobb som elmätarmontör eller välja att 
läsa vidare till elmontör. Om du väljer att 
fortsätta mot elmontör kommer du att 
läsa 600 poäng till, totalt 1100 poäng. 

Arbetsplatsförlagt lärande 

I utbildningen ingår obligatorisk APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande 
minst 15% av den totala utbildningstiden. 
Under APL är du på en arbetsplats och 
följer din handledares arbetstider. APL är 
obligatoriskt för alla elever. Skolan 
hjälper dig att hitta en APL-plats.

Utbildningens längd
Utbildningen omfattar 500 poäng. 
Studietakten är individuell men om du 
läser 20 poäng i veckan räknas det som 
heltidsstudier och då tar utbildningen ca 
25 veckor. Om rätt förutsättningar finns 
kan det dock gå snabbare och då finns 
möjlighet att studera i ett högre tempo 
och på så sätt bli klar på ca 16 veckor.
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