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Gillar du att arbeta 
med praktisk  
problemlösning?   
 
Vill du slutföra grundskolan och samtidigt skaffa dig 
ett yrke? Då är fastighetsskötarutbildningen något som 
kan passa dig! 
 
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i ämnena 
svenska, matematik, engelska och samhällskunskap. Du 
får också lära dig om bemötande och service samt får 
grundläggande kunskaper i hur en fastighet fungerar. 

Fastighetsskötarutbildningen är en ettårig utbildning 
på grundnivå som passar dig som är social, servicein-
riktad och har goda kunskaper i svenska.  
Utbildningen varvas med teori på skolan och praktik 
på en arbetsplats.  
 
I utbildningen ligger praktikperioder på ett fastighets-
bolag. För att söka till utbildningen måste du ha fyllt 
18 år, gärna ha körkort och goda svenskkunskaper.  

Efter avslutad grundkurs med fastighetsskötarinrikt-
ning är du redo att gå ut i arbetslivet. 



Fastighetsskötare är ett väldigt socialt  
yrke, många tänker först på de tekniska  

bitarna med VVS, lås och att sköta  
utemiljön. Men för att kunna göra dessa  

saker kommer du rakt in i människors hem. 
Det kräver både respekt och förståelse för de 

människor du kommer att möta dagligen. 
 

KRISTINA FORSLUND
VD
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Grundkurs med inriktning
fastighetsskötsel

För dig som trivs  
med människor och 
praktiskt hantverk

Bli fastighetsskötare
på Eslövs folkhögskola

> svenska
> matematik 
> samhällskunskap 
> ellära
> yrkessvenska 
> sanitetsteknik 
> bemötande och  

service 
> lås- och passersystem
> praktik  

HUR ANSÖKER JAG TILL GRUNDKURS  
MED INRIKTNING FASTIGHETSSKÖTARE? 
För att bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 18 år,
helst ha körkort och ha goda kunskaper i svenska.

Undervisningen motsvarar nivå åk 7-9 på högstadiet.  
Vid antagningen kan vi komma att göra språktester  
eftersom språket är viktigt i fastighetsskötaryrket.




