
Utbildningar 
som leder 

till jobb!

Jag längtar ju efter att få komma hit varje 
gång jag inte är här, för att det är så kul. 

Matilda, plåtslagarelev

Plåt & Ventbyråns  
Branschskola

Möt Isak, Farah 
och Matilda
Sid. 10

OM PLÅT & VENTBYRÅNS  
BRANSCHSKOLA
Sid. 5

FAQ



Det är något väldigt  
speciellt med Plåt & Vent
byråns Branschskola!

HÄR FINNS BRANSCHENS kompetens 
samlad och varje dag ger vi allt för att 
varenda enskild elev ska få de bästa 
förutsättningarna för att bli morgon
dagens stjärna inom byggnadsplåt eller 
ventilation. 

Våra engagerade lärare har gedigen yrkes
erfarenhet och är angelägna om att driva 

utvecklingen framåt tillsammans med våra elever. 
Inom byggnadsplåt och ventilation finns det ett 
mycket stort behov av utbildade yrkesarbetare  
– vi utbildar helt enkelt dig som vill ha en ljus 
framtid.

Jag är otroligt stolt över att vara platschef på Plåt 
& Ventbyråns Branschskola och över att få hälsa 
dig välkommen att bli en del av vår gemenskap, 
bransch och framtid.

Mats Olsson  
Platschef, Plåt & Ventbyråns Branschskola

”Här begränsas  
man inte utan får  

testa sina kunskaper  
och idéer.”

Tommy Mejsäter,  
ventilations lärare 
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Vem kan utbilda sig på Plåt & 
Ventbyråns Branschskola?
▶ Vi utbildar företags lärlingar och gymnasieelever 
som läser Bygg och anläggningsprogrammets 
inriktning Plåtslageri eller VVS och fastighets
programmets inriktning  Ventilation. Vår utbildning 
är också till för alla som inte har genomgått en god
känd utbildning på gymnasie skolan, men har fått en 
lärlingsanställning i ett företag som är anslutet till 
Plåt & Ventföretagen eller  Byggnads. 

Vad är kompletterande  
utbildning? 
▶ Vi kallar våra utbildningar för ”kompletterande 
utbildning”. Det innebär att vi har de resurser som 
inte alltid finns i skolmiljön eller på alla företag, 
exempelvis maskinpark och utrymme för att träna 
på samtliga moment. Vi kompletterar den kun
skap som gymnasie skolan och företagen står för. 
Utbildningar på Plåt & Ventbyråns Branschskola 
kan ses som en kvalitetsstämpel och våra elever 
kan vara säkra på att bli eftertraktade på arbets
marknaden. 

Frågor  
och svar:

”Vi kommer nära  
den verklighet eleverna 
kommer att arbeta i.”

Magnus Karlqvist,  
plåt slageri och  

ventilations lärare 
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Hur lång är 
plåtslageri
utbildningen?

▶ För plåtslagare består den kompletterande 
utbildningen av 4 kurser som är 3 veckor långa. 
Kurserna genomförs under andra och tredje året 
på gymnasiet eller under de första tre åren som 
lärling på företaget.

Hur lång är ventilations
montörsutbildningen? 
▶ För ventilationsmontörer är det olika kursupp
lägg beroende på om du går på gymnasiet eller är 
företagslärling. 
▶ För gymnasieelever består den kompletterande 
utbildningen av 2 kurser som är 3 veckor långa. 
Kurserna genomförs under andra och tredje året 
på gymnasiet.
▶ För företagslärlingar gäller en 2 veckor lång 
kurs som genomförs under de första tre åren som 
lärling på företaget. Hur får jag betyg?

▶ När kurserna är avslutade får du ett samlat 
betygs underlag från Plåt & Ventbyråns Bransch
skola. Om du går på en gymnasieskola kommer 
betygen att föras in i ditt slutbetyg.

Hur mycket får jag 
i ersättning under 
utbildningen? 

▶ Gymnasieelever behåller sitt studiebidrag. Fö
retagslärlingar får sin vanliga timlön under utbild
ningstiden samt ersättning för restid. Företagslär
lingar som inte kan bo hemma under utbildningen 
får ett traktamente från sin arbetsgivare, det gäller 
även för lördagar och söndagar som spenderas i 
Katrineholm. Traktamente ges också för restid till 
och från skolan, när restiden överstiger 4 timmar. 

Friskis & Svettis 
ligger vägg i vägg 
med skolan.

I vår verkstad finns 
det förutom maskiner 

och verktyg även 
kul rastaktiviteter så 

som pingisbord och 
airhockey-spel.
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Maila gärna Plåt & Ventbyråns Branschskola, så får du svar på dina frågor:  
branschskolan@platventbyran.se

Restaurang Gjutaren drivs av elever och lärare på Linden gymnasiets 
Restaurang & Livsmedelsprogram samt Hotell & Turismprogram. 

Var äter jag? 

▶ Skolan står för frukost, lunch 
och kaffe. Lunchen, som består 
av tre olika alternativ, varav ett 
vegetariskt, serveras på restaurang
skolan som ligger alldeles bredvid Plåt & Vent
byråns Branschskola. Middag ordnar du själv eller 
tillsammans med dina kurskompisar. Det finns alltid 
möjlighet att köpa matlåda från restaurangskolan. 

Vem betalar 
resorna till och 
från Plåt & 
Ventbyråns Branschskola? 

▶ Resorna till Plåt & Ventbyråns Branschskola 
betalas av gymnasie skolan, kommunen eller ar
betsgivaren. För varje kurs ges en tågbiljett i andra 
klass, tur och retur. 

Hur bor jag? 

▶ Våra elever har möjlighet att bo en eller flera 
tillsammans i moderna och fräscha lägenheter, en
dast ett stenkast från skolan. WiFi ingår. Rökning, 
alkohol och andra droger är inte tillåtna. 

Håkan Olsson
▶ Boendeansvarig

Håkan är ansvarig för boendet.  
Han nås på 073-0757590
hakan@olssonsvandrarhem.se

Så här bor du – du delar en 
schysst lägenhet med dina 
kurskompisar.
Japp, WiFi finns och ingår!

Vad behöver jag ta med mig? 

▶ Arbetskläder
▶ Hygienartiklar
▶ Lakan och handdukar 
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Vad tycker du om  
Plåt & Vent byråns 

Branschskola?
Jag tycker den är skitbra, riktigt 
bra lärare och bra utbildning. 
Man lär sig väldigt mycket när 
man går här.

Vad är det bästa med att  
plugga på skolan?
Att lärarna är så pedagogiska 
och hjälpsamma. Vill man ha 
hjälp kommer de direkt och så 
ser de till att man verkligen får 
hjälp och förstår.

Varför tycker du man ska välja 
plåtslagariutbildningen?
Om man vill ha mycket variation 
på jobbet. Det är inte samma 
sak dag ut och dag in. Det fick 
man inte reda på i skolan tycker 

 Lärarna är så pedagogiska och hjälpsamma.  
Vill man ha hjälp kommer de direkt och så ser 
de till att man verkligen får hjälp och förstår. 

Isak Karupovic
18 år från Vetlanda

PLÅTSLAGERI

Hej Isak

Här möts elever från hela landet  
– men med samma intressen

jag utan då stod det bara att 
plåtslagarna skottar snö, vilket 
verkligen bara är en liten del.

Hur är det att bo själv  
i en annan stad?
Jag tycker det funkar bra, det är 
bra lägenheter som ligger nära 
skolan. Sen är det också nära till 
affärer och allt. Undrar man över 
något så kan man bara höra av 

sig till Håkan som är boende
ansvarig.

Vad vill du säga till dem som är 
tveksamma till att studera på 
annan ort?
Jag tycker inte man ska  behöva 
vara rädd för det. Här är det rik
tigt bra sammanhållning och alla 
 respekterar varandra. 
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Vad tycker 
du om Plåt & 

Vent byråns Branschskola?
Den är riktigt bra. Det är 
mycket lärorikt att vara här. 
 
Vad är det bästa med att  
plugga på skolan? 
Att allt man behöver finns här, 
bra verkstad och bra lärare. Vi 
elever lär oss också av varan
dra. På praktiken ute på företag, 
hänger jag mer med och tittar 
på, men här får jag testa på att 
göra alla saker och jag har hela 
tiden en lärare som hjälper mig. 
Vi går igenom allt från beställ
ning till montering. Jag kan så 
mycket mer nu. 
 
Varför tycker du att man ska 
välja ventilationsutbildningen? 
Det är väldigt roligt med pro
blemlösning och praktiskt arbe
te och så finns det bra möjlig
heter till jobb efter skolan. 
 
Hur är det att bo själv  
i en annan stad? 
Det har gått bra, inga konstig
heter alls. 
 
Vad vill du säga till dem som är 
tveksamma till att studera på 
annan ort? 
De behöver inte oroa sig över 
något. Det är fina lägenheter 
som ligger nära centrum.

Hej  
Farah!

Vad tycker du om  
Plåt & Vent byråns 

Branschskola?
Jag tycker den är jättebra. Väldigt 
pedagogiska och bra lärare. 

Vad är det bästa med att  
plugga på skolan?
Att här finns allt man behöver, 
speciellt maskiner som ofta är 

 Här finns allt man behöver, speciellt 
maskiner som ofta är för dyra för vanliga 
skolor att köpa in.

Matilda  
Denninger

18 år från Nyköping

PLÅTSLAGERI

Hej  
Matilda!

för dyra för vanliga skolor att 
köpa in. Jag tycker också att det 
är så mycket tydligare här vad 
man ska göra än på till exempel 
praktiken. 

Varför tycker du man ska välja 
plåtslageriutbildningen?
 Jag tänkte först välja måleri 
men så kände jag ”fy va tråkigt 

att måla stockholmsvitt hela 
dagarna haha” och måla kan 
ju vem som helst göra egentli
gen. Plåtslageri är mycket mer 
utmanande, kul och så är det ju 
väldigt bra betalt också.

Hur är det att bo själv  
i en annan stad?
Det är inte så farligt. Jag var 
såklart jättenervös i början 
och  undrade hur det skulle bli. 
Nu trivs jag jättebra. Jag bor ju 
inte så långt bort heller så jag 
brukar åka hem på helgerna. På 
vardagarna hänger jag med mina 
rumskompisar, vi lagar mat och 
tittar på film tillsammans. 

Vad vill du säga till dem som är 
tveksamma till att studera på 
annan ort?
Det är såklart lite nervöst i början 
men man kommer in i det snabbt 
och då känns det som man har 
gjort det hela livet. Jag längtar ju 
efter att få komma hit varje gång 
jag inte är här, för att det är så 
kul. 

Farah Said 
Musa 

19 år från Växjö  

VENTILATION
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PLÅT & VENT BYRÅNS 
BRANSCHSKOLA är plåt slageri 
och ventilations branschens 
egen skola och centrum för 
kompetens utveckling. Här 
genomförs kompletterande 
utbildningar för gymnasieelever 
och företags lärlingar från hela 
landet. 

PLÅT & VENT BYRÅN är 
plåtslageri och ventilations
branschens organisation med 
uppdraget att utveckla och för
stärka utbildning och rekrytering 
av byggnadsplåtslagare och 
ventilations montörer. Plåt & 
Vent byråns ägs gemensamt av 
fackförbundet Byggnads och 
arbetsgivarorganisationen Plåt & 
Ventföretagen.

Här är vi Centralstation

Plåt & Vent byråns  
Branschskola  
Köpmangatan 3
641 30 Katrineholm

PVF Elevlägenheter
1   Jägaregatan 2 A
2   Köpmangatan 18  

(två lgh i samma trapphus)
3   Köpmangatan 15
4   Kungsgatan 18A
5   Tegnervägen 4A
6   Trädgårdsgatan 12

Magnus Karlqvist
▶ Lärare med inriktning 
mot byggnadsplåt
slageri och ventilation.

För den höga kvalitén 
på våra utbildningar. 
Med våra moduler och 
takytor kommer vi nära 
den verklighet eleverna 
ska arbeta i. Vi kan ge 
utbildning i allt som 
yrket innefattar.

Tommy Mejsäter
▶ Lärare med inriktning 
mot ventilation.

Här finns alla 
 möjlig heter att vara 
 kreativ. Här begränsas 
man inte utan får testa 
sina kunskaper och 
idéer.

Madelen Toresson
▶ Lärare med inriktning 
mot byggnadsplåt
slageri.

För att det känns 
 spännande att få jobba 
på branschens egen 
skola och att få chan
sen att vara med och 
utveckla och utbilda 
nästa generations plåt
slagare.

Erik Lindskog
▶ Lärare med inriktning 
mot byggnadsplåt
slageri.

Vår ambition är att våra 
elever ska erbjudas bra 
möjligheter att kunna 
utvecklas som plåt
slagare här hos oss. 
Utöver god tillgång på 
 material, verktyg och 
maskiner så hoppas vi 
att de som utbildar sig 
hos oss ska känna att 
de möts av kompetent 
och kunnig personal 
med ett genuint intres
se för plåt.Träffa lärarna!

1 Friskis & Svettis

2  Restaurang Lindengymnasiet  

(Här äter du)

3 Bibliotek  

4 Biograf, Cinema 3

5 Espressohouse

Fabriksgatan

Stationsplan

Storgatan

K
un

g
sg

at
an

Fredsgatan

Djulögatan

Djulögatan
Tegnérvägen

Stadspark

Köpmangatan

1

57

2

3

4

5

Kullbergska 
sjukhuset

Vårdcentral Bowling 

Trädgårdsgatan
6

Bondegatan Va
lla

vä
g

en

Mot  
Stockholm

Mot  
Norrköping

Produktion: Far from standard
Grafisk form: Sofia Nilsson Design

Foto: Jezzica Sunmo, Hanna  
Maxstad och Anna Eriksson

1

2
3

4

5Därför  
jobbar vi på Plåt 

& Vent byråns 
Branschskola?

14 15



  5 min till 
 tågstationen

  1 min till  gymmet

  3 min till  
Katrine holm 
centrum

  5-10 min till  
din lägenhet

PLÅT & VENTBYRÅNS  
BRANSCHSKOLA
Köpmangatan 3
641 30 Katrineholm
branschskolan@ 
platventbyran.se

www.platventbyran.se
www.platslagare.nu 
www.ventmontor.nu


