Läs skorstensfejarutbildning och arbeta
som skorstensfejare efter
20 veckors studier
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20 veckor till skorstensfejarexamen
– teori varvat med praktik
”Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö
och energi” är en eftergymnasial utbildning på 20 studiepoäng. Efter 20
veckors godkända studier får du skorstensfejarexamen och möjlighet att
arbeta som skorstensfejare.

Fritt och mångsidigt yrke

Du får också kompetens att arbeta med rådgivning och information till fastighetsägare/
nyttjanderättsinnehavare om åtgärder denne
behöver vidta av brandskyddstekniska,
miljö- och energimässiga skäl.

Vidareutbildning
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Efter grundutbildningen finns möjlighet
att läsa vidare till skorstensfejartekniker.
Vidareutbildningen ger kompetens för mer
avancerade uppgifter, exempelvis behörighet att utföra brandskyddskontroll. För att
söka den behövs minst tre års erfarenhet
i sotaryrket. Även vidareutbildningen
omfattar 20 studiepoäng.

Kursöversikt
Utbildningen är indelad i två kurser om
vardera 10 studiepoäng. I kurserna ingår
arbetsplatsförlagd utbildning i form av
lärande i arbete (LIA) med totalt
sju studiepoäng.

Grundutbildningen till
skorstensfejare består av
kurserna:
1. Eldstäder, sotning, energi och författning (lagstiftning kring sotning)
2. Imkanaler, rengöring,
administration, miljö och energi
Kurserna syftar till att med inriktning på
eldstäder, rökkanaler, imkanaler, ventilation,
energi och miljö samt administration ge den
studerande grundläggande kunskap om
skorstensfejarens arbetsuppgifter, sotningsverksamhetens roll i samhället samt de
författningar som reglerar området.
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Utbildningen är främst inriktad på rengöring (sotning). Du får kunskaper i att rengöra värme- och imkanalsinstallationer
och därmed minska risken för eldstads- och
imkanalsrelaterade bränder.
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Behörighet

Anmälan

Betygsbehörigheter

Examen från högskoleförberedande program
eller examen från yrkesprogram och särskild
behörighet (lägst betyg E) i Svenska 2
(Svenska 3 krävs inte) och Samhällskunskap
1a1 och 1a2 eller 1b.

Sista anmälningsdatum är 15 april för höst
terminen och 15 oktober för vårterminen.
Du anmäler dig via antagning.se, länk till
anmälan finns också på www.msb.se/sotare.
Kom ihåg att du måste skicka in kopior på
betyg och arbetslivserfarenhet.

För information om vilken behörighet som
gäller för äldre betygssystem hänvisar vi till
www.msb.se/sotare.

Har du frågor som rör anmälan och
betygsbehörigheter, kontakta Universitetsoch högskolerådet: www.uhr.se.

Studiemedel
Utbildningen är studiemedelsberättigad.
Studiemedel söker du hos Centrala
Studiestödsnämnden, www.csn.se.
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Du kan genomföra utbildningen på två olika
sätt, antingen gå utbildningen vid vår skola
i Rosersberg utanför Stockholm eller läsa på
distans med närträffar. Oavsett studieform
bedrivs utbildningen som schemalagda heltidsstudier på dagtid och består av teoretiska
lektioner, föreläsningar och övningar där du
ska delta.

Väljer du att läsa på distans så består
utbildningen av schemalagda aktiviteter
online och obligatoriska närträffar vid MSB:s
skola i Rosersberg. Det är vid närträffarna
de teoretiska och praktiska examinationerna
genomförs. En viktig beståndsdel i
distansutbildningen är samarbete med dina
kurskamrater. Ni kommer att delas in i
studiegrupper och tillsammans använder ni
lärplattformen för att kunna samarbeta.

”Ena dagen energirådgivning, andra dagen fri utsikt över stadens takåsar”

Sök före 15 april och 15 oktober!
Ta steget du också! 20 veckor till skorstensfejarexamen.
Läs mer på www.msb.se/sotare eller kontakta enheten för
utbildningsadministration på MSB för mer information.
E-post: utbildning@msb.se eller telefon 0771-240 240.
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