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300 YH-poäng



Välkommen till  
vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund
Ansökan före 1 maj  •  Utbildningen startar i slutet av augusti. 

Behörighetskrav:  Gymnasieexamen eller motsvarande. 
Särskilda förkunskaper genom godkänt betyg i kursen praktisk ellära.

I Strömsunds kommun i norra Jämtland kan vi erbjuda en 1,5-årig eftergymnasial utbildning 

i samarbete med vindkraftföretag och Uppsala universitet – Campus Gotland. 

Utbildningen till Vindkrafttekniker
Utbildningen ger kunskaper för olika arbetsuppgifter som förekommer i samband med drift-, 
service- och underhållsarbete av vindkraftanläggningar.

Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga delar under hela utbildningen. Förutom övergripande 
utbildning i BAM (Bättre arbetsmiljö) och elsäkerhetsarbete, ingår även certifiering enligt 
GWO – Global Wind Organisation, i modulerna:

• ”Working At Heights”
• ”First Aid”

• ”Manual Handling”
• ”Fire Awareness”



I vindkraftteknikerutbildningen ingår följande kurser: 

•  Ellära för vindkrafttekniker
• Hydraulik och mekanik
•  Teamarbete 
•  Elkraft för vindkrafttekniker 

•  Administration-IT 
• Arbetsmiljö och säkerhet  
•  Styr, mät- och reglerteknik  
• Drift- och underhållsteknik  

• Vindkraft – från idé till driftsatt park, Vindkraftteknik, Vindkraftanläggningar,   
 Examensarbete

• LIA-kurser (lärande i arbete): Cirka en tredjedel av utbildningen, uppdelad på tre 
perioder. Bedrivs ute hos olika branschföretag och ger den studerande träning, praktisk 
erfarenhet och kunskap om olika servicearbeten med drift och underhåll av vindkraftverk, 

torn och turbin. 

Studierna bedrivs på heltid och under första året till största delen i Strömsund. Några kurser 
läses på distans mot Gotland. LIA (lärande i arbete) kan göras på olika orter i Sverige eller 
i andra länder. Utbildningen har en studieomfattning om 300 YH-poäng.

Boende 
Strömsunds hyresbostäder 0670-169 55
Elevhem Sörgård  0670-167 69  
– ansökningsblankett till elevhemmet finns på www.hjalmar.nu/321.html



Adresser och kontakter

Rektor Heidi Sundelin
0670-161 81, 076-823 30 80

heidi.sundelin@stromsund.se

Vik utbildningsledare Karin Liinasaari
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karin.liinasaari@stromsund.se 

Studie och yrkesvägledare Sara Ahlin
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sara.ahlin@stromsund.se 
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