
Utbildning i Finspång
- bovärd



Som bovärd arbetar du främst 
med skötsel av miljö, både  

inomhus och utomhus.
 

Det här är en utbildning för dig som läser SFI C och D och vill jobba som bovärd. 
Bovärd kallas ibland också fastighetsskötare.

Yrket
Bovärd har ibland traditionella sysslor som trappstädning och mindre repara-
tioner, och det är ofta bra att ha en bred kompetens och kunna jobba med både 
fastighetsskötsel och teknik. I jobbet kan det ingå användning av verktyg och 
maskiner, till exempel gräsklippare eller traktorer.

Det är viktigt att vara serviceinriktad och en god problemlösare, så en bovärd 
måste tycka om att träffa människor. Eftersom arbetet ofta sker i andra människ-
ors hem är det viktigt med ett respektfullt förhållningssätt och god social  
kompetens.

Utbildningen
Vuxenutbildningen i Finspång erbjuder en yrkesutbildning med SFI där du var-
var teori och praktik.

Utbildningen ger dig det du behöver för att komma ut på en arbetsplats, och med 
de kurser som ingår, ditt intresse och ditt engagemang för utbildningen kommer 
du att komma ut på en praktik. Praktiken sker tillsammans med en handledare 
hos ett företag som idag arbetar med fastighetsskötsel i Finspång.

Ansökan och antagning
Ansökan:   Du ansöker genom att fylla i en blankett hos Vuxenutbild- 
   ningen, eller som du hämtar via kommunens webbplats  
                                       under blanketter och e-tjänster. Blanketten lämnas              
                                       eller skickas till Vuxenutbildningen, Ekmans väg 12,  
               612 36 Finspång. 

Utbildningens längd: 50 veckor 



Start:   2018-08-20

Utbildningsplats:  Teoretisk utbildning i lokaler som tillhör Vuxenutbild- 
                                       ningen och praktik hos ett företag.

Studieupplägg:  Du studerar kurserna en heldag i veckan i skolan, Det du  
                                       lär dig på kurserna bearbetas två dagar med yrkes-SFI i  
                                       skolan. Resterande två dagar praktiserar du som bovärd. 

Behörighetskrav:  Du måste ha goda kunskaper i svenska, motsvarande SFI C 
                                       och D då du ansöker till utbildningen. 

Studiemedel:   Utbildningen kan ge rätt till studiemedel via CSN.  

Transport:   Du ansvara själv för transport till och från praktikplats.

Kurser
Utbildningen ger industrikurser på gymnasial nivå om totalt 900 poäng, och de 
kurser du läser är:
Fastighetsservice VVS   100 poäng
Fastighetsservice byggnader  100 poäng
Fastighetsservice ellära  100 poäng
Fastighetsservice ytor   100 poäng
Praktisk ellära    100 poäng
Service och bemötande  100 poäng
Skötsel och utemiljöer   100 poäng
Systemuppbyggnad   100 poäng
Verktygs- och materialhantering 100 poäng

Vill du veta mer?
Frågor om utbildningen:
Lärare Senad Bosnjakovic, e-post: senad.bosnjakovic@finspang.se
Platschef Helena Hellström, Vuxenutbildningen, telefon 072 505 94 74



Finspång är den attraktiva kommunen
i en spännande region där vi skapar
utveckling och livskvalite genom
samverkan, öppenhet och nytänkande.
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