
utbildningsfakta
Utbildningen varvar teori och praktik vilket ger  
dig möjlighet att testa det du lär dig i en praktisk 
miljö. Upplägget ger dig förutsättningar att  
utveckla förmågor som är viktiga i yrket: 

• Problemlösning
• Rörlighet
• Samarbetsförmåga
• Servicekänsla

Förkunskaper: Datorvana samt vana av Internet.

Studieform: Klassrum varvas med praktik.

Studiemedelsberättigad: Ja.

Studietakt: Heltid.

Ansökan: Via Komvux i din hemkommun.

Kursstart: Minst fyra gånger per år.

Kurslängd: Två eller tre terminer.

90% 
får jobb efter 

utbildningen!

Lär dig svenska och ett yrke genom att gå en kombinations-
utbildning. Du läser svenska samtidigt som du läser  
en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du får praktisera  
och har goda chanser att få jobb efter utbildningen. 

Utbildningens mål är att inom El- och energiprogrammet utbilda med in-
riktningen mot teknisk support och närliggande tjänster och produkter som 
installation, drift, konsultverksamhet, kvalitetssäkring och helpdesksystem.  
Efter utbildningen kan du jobba som nätverkstekniker, systemtekniker, sup-
porttekniker etc.

Som nätverkstekniker kan du arbeta med underhåll och felsökning av nuva-
rande och framtida nätverkstyper. Du kommer att ansvarar för installation, 
underhåll och uppgradering av hård- och mjukvara så att gemensamma  
resurser alltid är tillgängliga för alla behöriga datoranvändare. 

Inriktning
SFI-Kombo, Nätverkstekniker  1950 p

SFI-Kombo  
Nätverks- 
tekniker
KLASSRUM • HELTID 

G Y M N A S I A L 

Y R K E S U T B I L D N I N G



SFI-Kombo Nätverkstekniker
inriktning

Orienteringskurs yrkesorientering inför kombinationsutbildning - 50 poäng
Orienteringskurs - Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde - 50 poäng
Data för nybörjare - 50 poäng
Datorteknik 1a - 100 poäng
Dator- och nätverksteknik - 100 poäng
Studieteknik - 100 poäng
Yrkessvenska inom valt område - 100 poäng
Svenska som andraspråk grundläggande - 200 poäng
Nätverksteknik - 100 poäng
Nätverksadministration - 100 poäng
Programmering 1 - 100 poäng
Nätverksteknologier - 100 poäng
Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3 - 200 poäng
Administration av nätverks- och serverutrustning - 100 poäng
Digital kommunikationsteknik - 100 poäng
Nätverkssäkerhet - 100 poäng
Kommunikationsnät 1 - 100 poäng
Servicekunskap 1 - 100 poäng
Komvuxarbete El- och energiprogrammet - 100 poäng

Utbildningen ger dig grunden att utvecklas 
inom diverse IT-företag och organisationer
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