
Kraven på redan yrkesverksamma ökar snabbt. Med mer tekniskt avancerade 
bygg- och installationssystem och allt fler miljöcertifierade och energieffektiva 
byggnader växer utbildningsbehovet för att kunna sköta dessa fastigheter. För 
att möta behovet måste det finnas utbildning så att även de som redan idag 
arbetar med drift- och fastighetsteknik kan utveckla sig i sina yrkesroller. 
Kunskaper för framtiden!

SE VÅRT
KURSPROGRAM

ANMÄL SENAST
12 JANUARI 2022

LÄS MER PÅ
GODAHUS.SE

Drift- och fastighetstekniker
- kunskaper för framtiden

STARTAR 
MARS 2022

VÄXJÖ*

*Första tillfället blir i Växjö därefter planerar vi att rotera plats i sydost.



Utbildningen är uppdelad i nio kursblock som kommer att 
genomföras under två års tid med start i mars 2022. 

Drift- och fastighetstekniker

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN PÅ GODAHUS.SE
Sista anmälningsdag: 12 januari 2022

Vid frågor vänligen kontakta Eva Gustafsson på 
eva.gustafsson@conservator.se

VÅREN 2022 

Hållbarhet och miljö  1 dag 17/3
Kursen ger dig kunskap i hållbarhetsmål och hur 
fastighetsdrift kan optimeras för minskad miljöpåverkan. 
Du får förståelse för hur val av byggmaterial påverkar 
miljön.

Byggteknik, fukt- och inomhusmiljö, 
fastighetsvård  2 dgr 10-11/5 
Du erhåller en djupare förståelse för byggnaders 
konstruktion och vilka krav det ställer på drift och 
underhåll, men även hur exempelvis fuktskador kan 
påverka vår inomhusmiljö negativt.       

HÖSTEN 2022 

El-kunskap  1 dag
Du lär dig hantera beställarfrågor avseende elteknis-
ka system, specialiserad kunskap i ellära samt känna 
till storheter, enheter och beteckningar för att kunna 
hantera olika beräkningar samt kännedom om lag och 
myndighetskrav.

Ventilation  1,5 dgr
Du lär dig förstå ventilationsprocessen och ska kunna 
ansvara för driften av ventilationssystemet.
 
Värme och sanitet  2 dgr
Kursen ger dig förutsättningarna för att självständigt 
kunna hantera och sköta värme och sanitetstekniska 
installationer.

VÅREN 2023  

Kyl- och värmepumpsteknik  1 dag
Du lär dig att förstå processen och kunna ansvara för 
driften av kyla och värme, från enkla till mer avancerade 
system.

Styr och övervakning  1 dag
Kursen ger dig kunskap för att kunna övervaka och 
ansvara för fastighetens olika styr- och övervakningssys-
tem.
 
HÖSTEN 2023

Energi och energioptimering  2 dgr
Kursen ger dig kunskap om praktisk energieffektivisering. 
Genom förståelse för sammanhang mellan värme, kyla, 
ventilation och system och de digitala hjälpmedel som 
finns i branschen.

Ekonomi och regelverk  2 dgr
Du erhåller förståelse i de ekonomiska processer som 
finns i det dagliga arbetet för yrkesrollen. Bred kunskap 
i och förståelse om arbetsmiljölagstiftning, lagen om 
offentlig upphandling, plan- och bygglagen samt hyres- 
och avtalsjuridik.

 

KOMPETENS- 
UTVECKLING
FÖR FRAMTIDEN

MEDLEM GODA HUS    18 000 KR EXKL MOMS 
EJ MEDLEM                      27 000 KR EXKL MOMS
Lunch och fika inkluderat. Kursavgiften delas i två delar 
som faktureras innan första kurstillfället respektive år.


