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Utbilda dig till VVS-montör
RÖR- OCH ELENTREPRENÖRERNAS FRISKOLA

REFIS – branschskolan för VVS-Montörer! Rör- och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm 
är skolan för dig som vill ha ett ansvarsfullt yrke med goda framtidsutsikter.

På REFIS kan du läsa VVS- och Fastighetspro-
grammet med inriktningen VVS-Montör. Skolan 
ligger på Liljeholmen, nära både tunnelbana, 
tvärbana och bussar. Våra lokaler är väl anpassade 
till verksamheten med en komplett utrustad verk-
stad, teorisalar, omklädningsrum och uppehålls-
rum. Precis intill skolan ligger Liljeholmshallen 
där vi bedriver undervisningen i kursen Idrott och 

hälsa. Vi tycker att det är viktigt att äta en bra 
lunch och eleverna äter i skolmatsalen som ligger i 
samma byggnad som skolan. 

REFIS ägs av Installatörsföretagen och stödjs av 
näringslivet. På REFIS finns inget vinstintresse 
och eventuella vinster återinvesteras i eleverna. 
Stämningen på skolan är trygg och familjär vilket 
uppskattas av såväl elever som lärare. 

APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
Hos oss blandar du praktisk och teoretisk utbildning 
från första skoldagen. Genom det arbetsförlagda 
lärandet utvecklar du kunskaperna inom yrket och 
blir en del av gemenskapen på arbetsplatsen. Under 
det första och andra läsåret är du ute på APL under 
olika perioder i sammanlagt 12 veckor. I årskurs 3 är 
du gymnasial lärling, vilket innebär att du är ute på 
APL minst 3 dagar varje vecka under hela läsåret. 
Du har kontakt med en handledare på företaget och 
momenten ute på APL dokumenteras. 
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VVS- och Fastighetsprogrammet, VVS
Utbildningen utvecklar dina kunskaper i att försörja 
och bistå samhällsviktiga basfunktioner. Du får lära 
dig det som behövs för att arbeta som VVS-Montör 
inom installation, drift & skötsel och distribution. 
Kurser som ingår på programmet är bl. a. Verktyg & 
material, svets & lödning och VVS-Teknik.

Exempel på yrken efter lärlingstiden:

• VVS-Montör
• Servicemontör
• Fastighetsskötare

VVS-College
Med VVS- och Fastighetsprogrammet är vi bransch-
certifierat VVS-College genom VVS-Yrkesnämnden.

Det innebär att både elevernas kunskap och praktik 
kvalitetssäkras. Kunskapsmålen följs löpande upp. 
Praktiken genomförs med handledare på företagen 
vilka dokumenterar och kommenterar alla moment 
eleven gör. I utbildningen ingår Yrkesnämndens 
Gymnasiearbete, som bedöms av aktiva i branschen. 
Efter avslutad gymnasieutbildning går du ut som  
lärling på ett företag under två år för att sedan  
avlägga ditt certifierande yrkesprov.

Vidareutbildning  
– vad finns det för möjligheter? 
Även om programmet syftar till att utbilda dig till att 
få ett jobb direkt efter gymnasiet, finns det möjlighet 
till vidareutbildning på yrkeshögskolan eller på  
universitet och högskola. För att du ska få grund-
läggande behörighet till universitet och högskola 
behöver du, utöver gymnasie-och yrkesexamen, 
godkända betyg i svenska eller svenska som andra-
språk 2 och 3, samt engelska 6. Dessa kurser kan du 
läsa som individuellt val eller som utökat program på 
REFIS. Vi erbjuder även kursen matematik 2.

Möjliga yrken efter vidareutbildning är: 

• Projektledare
• VVS-Ingenjör
• VVS-konstruktör

Behovet av framtida VVS-montörer inom  
branschen är stort och du behövs!
Att arbeta som VVS-montör innebär ett roligt och 
varierande jobb där du träffar många olika människor 
och utför många olika typer av uppgifter. Med den 
nära kopplingen till elbranschen får du inte bara en 
spännande gymnasieutbildning, utan skapar även 
goda kontakter ute i arbetslivet. Du får en praktisk 
och teoretisk utbildning som leder till jobb direkt 
efter gymnasiet. Du har även möjlighet till att läsa 
vidare på yrkeshögskola, universitet eller högskola.

Ta del av en utbildning som leder 
till jobb! Välkommen till REFIS!


