Vi har arbetat praktiskt hela
eftermiddagar under två års tid!

Praktikinformation

•
•
•
•
•

Exempel på vad vi har arbetat med:
•
•
•
•

Kopplat centraler,belysning,strömbrytarkopplingar (kors, kron, trapp,
dubbeltrapp mm).
Olika typer av kabelförläggning (stege, vägg, fönsterbänkskanal, el-list
mm).
Installationer av motorer och styrutrustning, nödstopp, tryckknappar,
trappautomater mm.
Eleverna har också lärt sig grunder inom antenn, larm/säkerhet, datanät
och styr- och reglerteknik.

•

Eleverna kommer att praktisera tre dagar i veckan hela året
Klass 3E praktiserar måndag till onsdag
Klass 3F praktiserar onsdag till fredag
Vi tillhandahåller handverktyg
Vill företagen att eleven skall ha företagets kläder och verktyg så
är det naturligtvis helt ok.
Eleverna har även certifikat för HLR – Hjärtlungräddning.

Vissa moment, på till exempel betong & sten, har eleverna provat på
men vi ser gärna att dessa färdigheter utvecklas mer under
praktikperioden.
•
•
•

Eleverna är försäkrade via Stockholms kommun.
Skulle tillbud och olyckor mot förmodan ske, rapporteras detta till
skolan som rapporterar vidare till Arbetsmiljöverket
Inget skriftligt kontrakt behöver upprättas mellan skolan och ert
företag

d

Vinster och fördelar!
•
•
•

Det blir som en 1- års provanställning om ni är i behov att nyrekrytera.
Efter avslutad utbildning har ni som företag ytterligare 720 timmar inom
ramen för kollektivavtalet att prova på montören.
Våra elever har arbetat mycket praktiskt, vilket gör att de kommer att bli
en tillgång för ert företag under praktikperioden.

Söker praktikplatser!

Ni som företag bjuds in till skolan en gång per termin. Vi kommer att
diskutera elevernas kunskaper och vad som kan utvecklas. Det är ett bra
tillfälle att få kontakt med andra företag inom elbranschen. Eventuellt kan vi
tillsammans ordna fortbildning för era montörer, eller på andra sätt hjälpas
åt.

OBS!! Vi fördelar ut eleverna i den turordning ni kontaktar oss!
Ulf Friman
Telefon: 08- 447 46 51
Klass 3 E (måndag till onsdag)
Ulf.Friman@elektrikergymnasiet.se

Patrik Arnoldsson
Telefon: 08- 447 46 56
Klass 3 F (onsdag till fredag)
Patrik.Arnoldsson@elektrikergymnasiet.se

Tre dagar i veckan hela året!
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