r
tö
n
o
m
je
in
L
r/
e
ik
tr
k
le
se
n
o
ti
Distribu
d spänning på hög nivå!

En arbetsmarknadsutbildning me

rd
På Åsbro Kursgå
nde och
får du en spänna
ning. Målet är
användbar utbild
abil anställning
att du har en st
elektriker/
som distributions
bildar arbetslinjemontör. Vi ut
svenska
kraften som den
n är i
energibransche
.
av
behov

Välkommen till oss!
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Vi söker dig som har god fysik, gillar
utmaningar och att arbeta utomhus. Du är
välkommen till Åsbro Kursgård och en tuff
och spännande yrkesutbildning som ger
mycket goda möjligheter till ett jobb med
uppdrag över hela landet.

Vem kan söka utbildningen?

Du har gått gymnasieskolans El- och energiprogram (tidigare El-programmet) eller har motsvarande utbildning. Du kan även bli antagen för att
du har förkunskaper som bedöms vara tillräckliga
för att du ska klara utbildningen och bli verksam
inom yrkesområdet. Bedömningen sker i samråd mellan Åsbro Kursgård, branschföretag och
Arbetsförmedlingen.
Vi söker dig som:
• är eller riskerar att bli arbetslös. Du ska vara
anmäld hos Arbetsförmedlingen.
• har intresse och förutsättningar för yrket
• har god fysik och ett praktiskt handlag
• klarar av att arbeta på hög höjd
• har körkort klass B

Urval och antagning

Deltagarna väljs ut i samråd mellan Arbetsförmedlingen, Åsbro Kursgård och representanter
från elbranschen. En utbildning startar så snart en
grupp blivit fullbokad.

Åsbro Kursgård

Åsbro Kursgård är energibranschens utbildningscentrum i Sverige. Kursgården ligger i södra
Närke, ca tre mil söder om Örebro.
På vår anläggning kan du lära dig allt från att köra
terrängfordon till att klättra riktigt högt. Här är
det så nära ”på riktigt” du kan komma.
Verkligheten får du sedan möta i dina
två praktikperioder ute på företag i
branschen. Det är också då du har
chansen att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.
I kursgårdens restaurang serveras
lunch och kaffe. Boende ordnar du
själv eller tillsammans med andra
kursdeltagare. Vi kan hjälpa till med
tips på boende i närheten av vår
anläggning.

Åsbro Kursgårds övningsfält består av 130
hektar skogsmark med kraftledningar i de
flesta spänningsnivåer. Här finns en godkänd bana för utbildning på terränghjuling.

En praktisk utbildning

Utbildningen distributionselektriker är en praktisk
utbildning med teoretiska inslag. Den inleds med
en introduktionsutbildning på tre veckor. Själva
kursen omfattar totalt 24 veckor, vilket motsvarar ett halvår på heltid. I utbildningen ingår två
praktikperioder. Övrig tid sker utbildningen på
Åsbro Kursgårds anläggning.
Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om
risker, säkerhetsarbete och elsäkerhet. Du ska
kunna hantera den utrustning som yrket kräver.
Du ska även kunna utföra olika uppgifter på ett
distributionsnät: ny- och ombyggnadsarbeten
samt underhåll och skötsel av distributionsnät.
Målet med utbildningen är att kursdeltagarna kan
anställas som distributionselektriker/linjemontör
och att branschens företag har fått chans att lära
känna er.

Kursinnehåll
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Utbildningen består av teoretiska och praktiska
avsnitt med en tydlig inriktning mot den praktiska
delen. Teoretisk och praktisk utbildning varvas på
kursgården.
I utbildningen på Åsbro Kursgårds anläggning
ingår bland annat:
• Elnätets uppbyggnad och funktion
• Byggnation av hög- och lågspänningsnät
• Klättring i och resning av ledningsstolpar
• Jordkabelnät
• Riskhantering och elsäkerhet
• Nätdokumentation och ritningsläsning
• Terränghjuling
• Motorsågskörkort
Praktiken är uppdelad i två fyraveckorsperioder. Då får du en inblick i hur det
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Fördelning av utbildningstiden

Introduktionsutbildning ( 3 veckor)
Teoretisk utbildning (2,5 veckor) som
varvas med den praktiska utbildningen
Praktisk utbildning Del 1 (5,5 veckor)
Arbetsplatsförlagd utbildning Del 1 (4 veckor)
Praktisk utbildning Del 2 (4 veckor)
Arbetsplatsförlagd utbildning Del 2 (4 veckor)
Praktisk utbildning Del 3 (4 veckor)

Små grupper och rejäl utrustning

• Gruppstorlek: 8–16 deltagare per grupp.
• Arbets-/skyddskläder, utrustning och förbrukningsartiklar som behövs i utbildningen
tillhandahålls av Åsbro Kursgård.

”

Den svenska energibran
schen har ett mycket stort
behov av den här yrkes
kategorin. Det beror både
på kommande pensions
avgångar, men också på
de stora investeringar som
branschen har framför
sig. Vi ser därför mycket
positivt på att den här
utbildningen startar, för vi
behöver verkligen de här
personerna! De går en ljus
arbetsmarknad till mötes.”

Anna Wärme,
branschrekryteringsansvarig på Svensk
Energi
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Utbildningen Distributionselektriker/Linjemontör

...ges på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den
planeras och drivs av Åsbro Kursgård i samarbete
med ett utbildningsråd.
Utbildningsrådet utgörs av representanter för
Arbetsförmedlingen, Åsbro Kursgård, företag i
branschen, kursdeltagare och arbetsmarknadens
parter. Kursrådet sammanträder vid några tillfällen
under utbildningens gång.

Frågor?

Hör av dig om du har frågor om utbildningen! Skriv
till: christer.niklasson@arbetsformedlingen.se.
Information om kursgården hittar du på www.asbro.se

att delta i utbildningen?
Anmälan! Är du intresserad av

Kontakta din lokala Arbetsför

medling.

