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Utbildningen bygger på förståelse för beräkningar som ligger ll grund för de funk oner och
dimensioneringar som krävs för skydd och styrning av kra systemet. Utbildningen riktar sig ll
personer som arbetar inom branschen och som behöver öka sin kompetens för a kunna llgodose branschens behov av personal som kan arbeta med nu da och fram da utmaningar i a
kunna säkerställa en llförlitlig och stabil energiförsörjning. För a kunna llgodoräkna dig utbildningen krävs en god kännedom om branschen och prak sk erfarenhet av hur den fungerar.

Utbildningens innehåll
 Svenska elkra systemet
 Dri centralens betydelse samt automa sering av det svenska elkra systemet

 Nätberäkningar
 Reläskydd
 Ställverksutrustning
 Elsäkerhet
 Fjärrkontroll, lokalkontroll och kommunika on
 Idri tagning och underhåll av anläggning

Utbildningens upplägg
Utbildningen har e flexibelt upplägg för a möjliggöra för de
studerande a kombinera utbildning med yrkesarbete. Den ges på
halvfart och bedrivs i huvudsak på distans delar av dagar llsammans med utbildare varvat med självstudier, men med fysiska träﬀar för prak ska moment. De
prak ska momenten kommer a genomföras på Västerås yrkeshögskola. De
prak ska momenten kommer a samlas ll heldagar för a förenkla för pendlande studerande.

A studera på distans
A studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studie d och det gäller a ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning
själv välja när du ska studera, men du måste all d vara uppdaterad på aktuella
datum för bland annat distanslek oner och live-föreläsningar. E par gånger i
veckan är det live-föreläsning med handledning och utöver det llkommer
d för självstudier.
Utbildningen är ll största del webbaserad men kan även innehålla fysiska träﬀar. Di virtuella klassrum finns i verktyget
Microso Teams där föreläsningar sker live och på skolans lärpla orm finns kursmaterial, schema och all övrig informa on som behövs för
a genomföra dina studier.
Utbildningsledaren har en central roll i utbildningen, och är länken mellan dig, klasskamrater och föreläsare. Utbildningsledaren guidar och
stö ar dig, från start och genom hela utbildningen.

Fysiska träﬀar
Utbildningen innehåller även fysiska träﬀar på skolan. Träﬀarna kan t ex innehålla föreläsningar, prak ska övningar,
kunskapskontroller, tentor, diskussioner, redovisningar, studiebesök och grupparbeten.

Inför starten
För a kunna genomföra utbildningen behöver du en dator med webbkamera, headset och llgång ll internet med bra kapacitet. Du får llgång ll Microso Oﬃce-paketet under din studie d.

Vill du veta mer? Välkommen a höra av dig ll
Christer Öhman
021‐399806
Christer.ohman@vasteras.se

