
Vi tänder stjärnor 
varje dag

Vi finns här för dig!



Astar är ett utvecklingsföretag som erbjuder 
utbildning inom:

Astar erbjuder yrkesutbildningar runt om i hela Sverige.

Astar är en del av Thorengruppen.

YRKESUTBILDNINGAR GER STORA MÖJLIGHETER TILL JOBB 

> Kommunal vuxenutbildning
> Arbetsmarknadsutbildning
> Utbildning i Svenska för nyanlända
> Stöd och matching
> Rekryteringsutbildning



Komvuxutbildningar på distans  i Östersund
> Larm- och säkerhetsteknik
> Nätverkstekniker
> Programmering 
> Elektriker 

Östersund



Komvuxutbildning på distans 

> Som nätverkstekniker lär du dig installation och underhåll av både hård- och
mjukvara inom olika typer av IT-nätverk. 
På utbildningen får du till exempel arbeta i olika program, reparera datorer, agera
tech support, bygga upp servrar och till slut administrera ett helt nätverk. Du ser
helt enkelt till att allt fungerar och det bästa är att du får se det du byggt med 
dina händer komma till liv. 

> Yrket passar dig som har ett datorintresse och även tycker om att arbeta
praktiskt. 

> Vi ger dig en bra grund för vidare studier om du vill specialisera dig samtidigt
som du kan hitta jobb direkt efter utbildningen.

> Du läser utbildningen på distans med både fjärrundervisning på dagtid samt
fysiska träffar. Du gör även praktik på en arbetsplats / APL. 

Studieform: Distans 
Utbildningslängd: ca 55 veckor 

Nätverkstekniker 
Praktiska moment

genomförs på plats i
Östersund. Ca 1-2 träffar

under en 10-veckorsperiod.



Komvuxutbildning på distans

> Få kunskap om hur hela ledet från att analysera ett behov till att designa och
vidareutveckla program fungerar. 
Här lär du dig att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och
kommentera olika programkoder. Du lär dig också hitta, åtgärda och förhindra
syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel. 

> Om du vill jobba med teknik och programmering är det här utbildningen för dig!

> Utbildningen är på distans med fjärrundervisning på dagtid. Du gör även praktik
på en arbetsplats / APL. 

Studieform: Distans 
Utbildningslängd: ca 35 veckor 

Programmering  



Komvuxutbildning på distans

> Som larm- och säkerhetstekniker monterar du brandlarm, inbrottslarm, TV-
övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. Dagens
larmsystem har ofta olika typer av datorstöd och det ställer stora krav på att
montera, driftsäkra och serva systemen. Du får därför en god baskunskap om hur
man gör elinstallationer. Du utbildar även dina kunder i att använda larmsystemet
och lär du dig om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm. 

> Yrket passar dig som vill ha en stor bredd på dina arbetsuppgifter och har ett
tekniskt intresse. 

> Som utbildad larm- och säkerhetstekniker har du lätt att hitta jobb. Beroende
på var du jobbar kan du ha olika yrkestitlar. Till exempel teletekniker, service-
och installationstekniker, kabeltekniker, bredbandsmontör, telemontör med 
mera.

> Du läser utbildningen på distans med både fjärrundervisning på dagtid samt
fysiska träffar. Du gör även praktik på en arbetsplats/APL. 

Studieform: Distans 
Utbildningslängd: ca 40 veckor 

Larm och säkerhetsteknik
Praktiska moment

genomförs på plats i
Östersund. Ca 1-2 träffar under 

en 10-veckorsperiod.



Komvuxutbildning på distans

> I utbildningen lär dig att installera elektrisk utrustning, men också att arbeta
med styrsystem och fastighetsautomation. 

> Elektriker är ett yrke för dig som gillar variation och att hitta lösningar. 
Kurserna ger dig den tekniska kompetensen för att kunna göra det, inom t ex 
belysning, larm och övervakningssystem. 

> För att kunna gå vidare behöver man göra ett gymnasiearbete på 100 poäng. 
När det är klart och därmed 1500 poäng är klart finns möjlighet till att gå vidare
mot certifiering till Elbranschens Centrala Yrkesnämnd ECY.

> Du kommer efter certifiering via kunna arbeta som elektriker inom installation, 
service och drift.

> Du läser utbildningen på distans med både fjärrundervisning på dagtid samt
fysiska träffar. Du gör även praktik på en arbetsplats / APL.

Studieform: Distans 
Utbildningslängd: ca 55 veckor 

Elektriker
Praktiska moment 

genomförs på plats i
Östersund. Ca 3 träffar under 

en 10-veckorsperiod. 



Att söka komvuxutbildning

> Du behöver vara minst 20 år gammal eller fylla 20 år innan årets slut. 
> Larm- och säkerhetsteknik, nätverkstekniker och programmering:
Kunskaper motsvarande godkända betyg i grundläggande svenska/svenska som
andraspråk, matematik och engelska
> Elektriker:
Kunskaper motsvarande godkända betyg i Svenska A/1, Svenska som andraspråk
A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1a,b eller c

Vilka krav 
gäller?

Komvuxutbildning

Du söker utbildningen direkt hos Östersunds lärcentrum
Du ansöker alltid via din hemkommun.
Kontakta oss för hjälp med ansökan. 

Bidrag/ lån:
Du kan ansöka om bidrag och lån hos CSN.

https://ostersund.alvis.se/


Ansökningsperioder 

Kursstart
2021-10-11
Ansökan stänger
2021-09-12
Antagningsbesked
2021-09-27

När ska man 
söka?

Komvuxutbildning



Kontakt
Taleb Bechlaoui
Taleb.bechlaoui@astar.se
076-2077836

Jessi Mustonen
Jessi.mustonen@astar.se
073-6628789

Hanna Larsson 
Kommunikatör
Hanna.larsson@astar.se
076-2095524

Astar                Astar.ab 

mailto:Taleb.bechlaoui@astar.se
mailto:Jessi.mustonen@astar.se
mailto:sara.nassen@astar.se


Frågor?



VI VILL HITTA DIN TALANG, UTVECKLA DEN OCH GÖRA DIG TILL EN STJÄRNA I ARBETSLIVET!


