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TEORETISK OG PRAKTISK OPPLÆRING
Våre deltakere kan ta elektrikerutdanning hos
oss uten erfaring fra yrket. Med vår
deltidsutdanning får de både teoretisk og
praktisk opplæring. Gjennom hele utdanningen
er det fokus på det praktiske slik at deltakerne
blir en ressurs i bedriften fra dag en i læretiden.

Utdanningen gjør våre deltakere attraktive som
hjelpearbeidere eller voksenlærlinger. Bedriftene
avgjør selv hvilket løp. 

OM K2 UTDANNING
K2 Utdanning er en del av K2 Kompetanse AS
som driver med utdanningsløp innenfor
videregående opplæring. Vi har ulike tilbud
både innen studieforberedende fag og yrkesfag. 

Våre deltakere er alle voksne privatister og
praksiskandidater. Opplæring av voksne er
komprimert og tilpasset voksne i henhold til
Opplæringslova, og kan derfor gjennomføres på
kortere tid enn for elever i vanlig videregående
opplæring.

Eneste privatistskole i Norge 
med praktisk elektrikerutdanning
for voksne

HJELPEARBEIDER ELLER
VOKSENLÆRLING

Etter fullført eksamen jobber våre deltakere
som hjelpearbeider eller voksenlærling til de
har opparbeidet seg nødvendig praksis for å
kunne ta fagprøven. Det er fagopplærings-
seksjonen i fylkeskommunene som
godkjenner praksis og evt. fratrekk. 



Mer informasjon: k2utdanning.no/elektriker

Mer informasjon:
k2utdanning.no/elektriker

Opplæring og montering av ulike smarthus,
komponenter og styringer
Kobling av sikringsskap og tilknytningsskap
Sette opp komplette åpne og skjulte anlegg
Opplæring i automasjon og motorstyringer
Dokumentasjon av planlegging,
risikovurdering, utførelse, sluttkontroll og
utfylling av samsvarserklæring
Feilsøking og eventuell oppretting av feil
Legging av gulvvarme i ulike underlag
Samhandling og samarbeidslæring

RESSURS I BEDRIFTEN

Etter endt opplæring hos K2 Utdanning er
neste steg praksis som hjelpearbeider eller
voksenlærling.

Samarbeidslæring
Jobbe i team
Tverrfaglig samarbeid
Mange timer på verksted

HVEM ER TYPISK K2 DELTAKER
Deltakerne våre er unge voksne og voksne, har ofte
arbeidserfaring fra andre bransjer og funnet ut hva
de vil jobbe med. 

Utdanningen er på deltid 2 dager eller 3 kvelder pr.
uke. Mange er gode ressurser allerede under
utdanningen.  

Under utdanningen har K2 fokus på: 

Deltakeren avlegger privatisteksamen i ELE2102
(elenergi og ekom) og ELE3102 (elektrikerfaget) etter
siste semester.
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