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Fastighetsskötare

Utbildningsanordnare 

Utbildningsform

Montico

Dagtid

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i 
SFI kurs D eller 
motsvarande 
kunskaper samt 
bedömas ha 
förutsättningar att 
kunna tillgodogöra 
dig utbildningen. 

Som fastighetsskötare ansvarar du för den inre 
och yttre skötseln av fastigheten.  
Kännetecknande för yrket är att det är ett fritt 
och rörligt arbete med mycket eget ansvar.  



Fastighetsskötare

Passar utbildningen mig? 
För att trivas med arbetet som 
fastighetsskötare är det bra om du 
uppskattar problemlösning och är 
lösningsfokuserad eftersom felsökning 
och efterföljande åtgärder ingår ofta i 
arbetet. Det är också viktigt att du är 
duktig på att bemöta andra människor 
eftersom en stor del av arbetet är att vara 
i kontakt med bland annat hyresgästerna. 
Slutligen kan det även vara bra att ha en 
egen drivkraft och ta eget ansvar över 
arbetet som behöver utföras eftersom du 
på många arbetsplatser är jobbar 
självständigt. 

En orienteringskurs i yrkessvenska kan 
ingå. 

Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar 
till studiemedel genom CSN. Läs mer på 
www.csn.se gällande villkor och ansökan 
för studiemedel.

Vissa kostnader står du själv för. Det gäller 
bland annat kostnader för ditt 
studiematerial, eventuella arbetskläder, 
resor till och från skolan och resor till och 
från arbetsplatsen när du har ditt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL).   

Möjliga yrkesinriktningar 
Hos små bolag är det vanligt att en och 
samma person har flera arbetsuppgifter 
inom ett brett område medan det inom 
större bolag är vanligt att istället 
specialisera sig på vissa arbetsuppgifter.

Exempel på arbetsuppgifter som ofta 
ingår i arbetet är: 

• Underhåll 

• Kontakt med hyresgäster 

• Skötsel av grönytor, rabatter, häckar 
och träd 

• Snöröjning, grusning och sandning 
på vintern 

• Felsökning och mindre reparationer 

I utbildningen kommer du få 
grundläggande kunskaper inom el, VVS 
och drift/skötsel av inre och yttre miljö.  

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår obligatorisk APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande 
minst 15% av den totala utbildningstiden. 
Under APL är du på en arbetsplats och 
följer din handledares arbetstider. APL är 
obligatoriskt för alla elever. Skolan 
hjälper dig att hitta en APL-plats.

Utbildningens längd
Utbildningen omfattar 1000 poäng. 
Studietakten är individuell men om du 
läser heltid, 20 poäng i veckan, tar det 
50-60 veckor att läsa till 
fastighetsskötare.   

Ansök här:
https://open24.ist-asp.com/vaxjo/vux/Vux/Start
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