KURSINBJUDAN augusti 2014

Driftteknikerutbildning
För fjärde året i rad genomför Goda Hus en utbildningssatsning. Vi erbjuder en
kvalificerad utbildning med inriktning på aktuella teman kring både nyproduktion och
på befintlig bebyggelse med avsikt att belysa helheten kring energi och miljö. Målet är
att öka kunskapen och medvetenheten hos de som är med och beslutar om förändringar
och förvaltar våra fastigheter.
Målgrupp
Fastighetstekniker såväl med installationsteknisk som byggnadsteknisk inriktning,
miljö, mm
Förkunskaper
Tekniska kunskaper som teknisk förvaltare samt flera års praktisk erfarenhet inom
området energi och miljö.
Omfattning
Utbildningen ges vid 8 heldags tillfällen (08.30 – 16.00) fika kl 0800 med start för första
tillfället den 11 september 2014 och därefter ca en gång per månad. Avslutande tillfälle
preliminärt i maj 2015. Platsen för utbildningen är i Växjö om inget annat anges. Vid
varje utbildningstillfälle ges utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan
deltagarna.
Intyg
Efter utbildningen erhåller deltagarna intyg över genomförda och godkända
utbildningsmoment
Kursadministration
Goda Hus svarar för kursadministrationen - Per Wickman 0705465050
Kursavgift inkl lunch och fika
2500 kr ex.moms/person och utbildningsdag. Vid 5 anmälda per gång är den femte
gratis. Vid 10 anmälda är 2 gratis

Om inget annat sägs är kursen på Videum Konferens 0470723300

Goda hus - Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
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Kursinnehåll per heldag med föreläsare:

• 11 september till Karlskrona-Ronneby genomföres via buss med
syftet med uppstartmöte med teori ca 3-4 timmar . Ämnen är
Solel-belysning- se bil. Ronnebyhus- KarlskronahemSamling 0800 vid Universitetet utanför Videum Konferens
• 30 Oktober -Grundutbildning i i VVS-teknik på Videum
Konferens- Lärare Boel B.Dahlgren/Tony Timm 8 tim
• 27 November-Grundutbildning styr och reglerkyl/värmepumpsteknik på Videum Konferens
• Januari- Utbildning termisk inomhusklimat, med fukt –kalldrag
mm på Videum Konferens- Lärare-SP
• Februari-- Utbildning systemlösningsar-ritningsteknik mm mm
på Videum Konferens
• Mars- Utbildning injustering-driftteknik mm på Videum
Konferens
• April-maj-Studieresa-avslutning
• Välkommen med anmälningar till enstaka kurser
Du anmäler dig med namn, vilket alternativ du vill ha
per.wickman@energirevisor.se 0705465050
Välkommen!

Christer Carlsson, ordf
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