
REFIS  
BRANSCHSKOLA 
– UTBILDA DIG TILL VVS-MONTÖR 
 ELLER TILL ELEKTRIKER!
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OM REFIS
REFIS, Rör-och elentreprenörernas 
Friskola i Stockholm är en icke-vinstdrivan-
de branschskola som ligger på Liljeholmen i 
Stockholm, nära både tunnelbana, tvärbana och 
bussar. Skolan ägs av Installatörsföretagen (IN) 
och stödjs av näringslivet. I skolans styrelse finns 
representanter från både VVS- och elbranschen, 
samt Installatörsföretagen och skolledningen.

Skolan startades 2003 med VVS-och fastighets-
programmet och 2021 startade vi även El-och 
energiprogrammet. REFIS är branschcertifie-
rat VVS-College genom VVS-Yrkesnämnd för 
VVS-och fastighetsprogrammet, samt ansluten 
ETG-College, ett kvalitetssäkrat koncept för El-
och energiprogrammet. 

REFIS är nära anknuten till både VVS-och el-
branschen så du får en spännande gymnasieut-
bildning, samtidigt som du skapar goda kontak-
ter ute i arbetslivet.

Möjligheter finns också för dig till vidareutbild-
ning, såväl inom yrkeshögskolan som universitet 
och högskolor, då du kan läsa Eng6, Sv2 och Sv3 
som ger högskolebehörighet. Du kan även läsa 
Ma2a hos oss.

På REFIS har eleverna APL (Arbetplatsplatsförlagt 
lärande) i årskurs 1 och 2 under olika perioder  
i sammanlagt 12 veckor, vilket ger dig  
kunskaper, arbetsliverfarenhet och  
kontakter i branschen. I årskurs 3  
är du gymnasial lärling tre dagar  
i veckan under hela läsåret.

Skolan har en komplett utrustad verkstad, teori-
salar, omklädningsrum, uppehållsrum och skol-
matsal. Intill skolan ligger Liljeholmshallen där 
vi har kursen Idrott och Hälsa. REFIS använder 
plattformen Schoolsoft, där du kan följa dina stu-
dier under dina år på gymnasiet.

Stämningen på skolan är trygg och familjär och 
det finns en stark sammanhållning, vilket upp-
skattas av både elever och lärare. Lärarna på sko-
lan är kompetenta, engagerade och har elevens 
bästa i fokus, vilket ger dig de bästa förutsätt-
ningarna för att lyckas med din utbildning.

Vår filosofi är att varje elev ska känna sig trygg 
och motiverad att komma till skolan. Vi ställer 
höga krav på eleverna, såväl som på företagarna, 
för att nå de förväntningar som branschen kräver. 

Att arbeta som VVS-montör och elektriker inne-
bär ett roligt och varierande jobb där du träffar 
många olika människor och utför olika typer av 
uppgifter. 

Vi ger våra elever en kvalitativ utbildning som 
leder till jobb!

Välkommen till REFIS!

REFIS ERBJUDER  
TVÅ YRKESPROGRAM:
• VVS- och Fastighetsprogrammet, 

branschcertifierat VVS-College från 
VVS-Yrkesnämnd.

• El- och Energiprogrammet,  
anslutet till ETG College, ett  
kvalitetssäkrat utbildningskoncept.

Installatörsföretagen

DET ÄR VI SOM GÖR  
KLIMATOMSTÄLLNINGEN MÖJLIG
Vatten, el, värme, kyla, ventilation, larm, fiber. Allt detta är en förutsättning för att vårt samhälle ska funge-
ra. Men det är också våra verktyg för att förändra vårt samhälle till det hållbara, energieffektiva och smarta 
samhälle vi vill och behöver ha – nu och i framtiden. Installationsbranschen består av företag som möjliggör 
denna förändring. Men för att klara det behöver vi bli fler och vi behöver kunna mer.

www.in.se
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Visionen i bolaget är att alltid vårda tidigare 
relationer för långvariga samarbeten samt 
att alltid hålla kunden i centrum. Flexibilitet 
och fokus är två ledord vi arbetar efter.

Leverera allt med så 
stora volymer fl exibilitet 
som möjligt.

Kontakta oss!
Tim Svensson | tim@rorjanne.se

VVS-COLLEGE

Med VVS- och Fastighetsprogram-
met är vi ett branschcertifierat 
VVS-College genom VVS-Bran-
schens Yrkesnämnd . Det innebär 
att din kunskap och praktik kva-
litetssäkras och kunskapsmålen 
följs löpande upp. Under praktik-
perioderna har du kontakt med 
en handledare på företaget och 
momenten som du utför doku-
menteras. I utbildningen ingår 
Yrkesnämndens Gymnasiearbete, 
som bedöms av aktiva i branschen.

Efter utbildningen går du ut som 
lärling på ett företag under två år 
för att sedan avlägga ditt certifie-
rande yrkesprov.



Vi är sedan 100 år ett ledande VVS-bolag med fokus på Stockholmsregionen.  
Vi erbjuder helhetslösningar inom installation, service och underhåll av VVS- 
anläggningar - alltid med kundens bästa för ögonen.

Med bred kompetens och hög kvalitet i kombination med kostnadseffektivitet  
och hög leveransprecision fullföljer vi våra uppdrag efter dina önskemål.  
Vår målsättning är inte att bli störst - utan att vara rätt samarbetspartner för dig.

www.carlhanssons.se

Välkommen till Carl Hanssons Rör & Värme

UTBILDA DIG  
TILL VVS-MONTÖR
VVS- och Fastighetsprogrammet

Som utbildad VVS-montör får du ett ansvars-
fullt yrke med goda framtidsutsikter. Behovet av 
VVS-montörer i branschen är stort och du behövs!
På REFIS, Rör-och elentreprenörernas friskola i Stockholm, kan du 
läsa VVS-och fastighetsprogrammet med inrikting VVS.  Under 
dina år på gymnasiet utvecklar du dina kunskaper i att försörja och 
bistå viktiga samhällsviktiga funktioner. 

Du lär dig det som behövs för att arbeta som VVS-montör inom 
installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem. 
Du får även kunskap om installationsregler och bygglagstiftning, 
energi- och miljöfrågor, samt säkerhet.

REFIS är branschcertifierat VVS-college genom VVS-branschens 
yrkesnämnd. Att arbeta som VVS-montör innebär ett ansvarsfullt 
och varierande jobb och du måste därför ha väldigt goda kunska-
per, både teoretiska och praktiska, för att kunna fatta egna beslut.  

Kurser som ingår på programmet är bl.a Verktyg och material, 
Svets och lödning, VVS-teknik, Värmelära och Sanitetsteknik.

VIDAREUTBILDNING
Även om du kan få ett jobb direkt efter gymnasiet ger 
utbildningen dig också möjligheten att gå vidare till 
fortsatt utbildning på yrkeshögskola eller  
universitet/högskola.

Möjliga yrken efter vidareutbildning är:

• Projektledare
• VVS-ingenjör
• VVS-konstruktör

EXEMPEL PÅ YRKEN 
EFTER LÄRLINGSTIDEN:

• VVS-montör

• Servicemontör

• Fastighetsskötare



På våra karriärssidor möter du Hanna och 
några av hennes kollegor. Scanna koden eller 
gå in på www.gullikssonsel.se/jobba-hos-oss

”Man utvecklas hela tiden och  
har kul på vägen!”

Möt Hanna Hellgren, serviceelektriker hos 
Gullikssons El. 

Om du också gillar teknik och vill jobba för 
en smartare energianvändning – sök dig 

till hennes bransch: elbranschen!

ETG-COLLEGE

Med El- och energiprogrammet är 
vi partner med ETG (Elteknikbran-
schens gymnasium). Det innebär att 
din kunskap och praktik kvalitetssäk-
ras och att kunskapskraven löpande 
följs upp med praktiska och teore-
tiska yrkeskontroller. Du behöver få 
godkända betyg i samtliga kurser 
under dina tre år. Under praktikpe-
rioderna har du en handledare på 
företaget och momenten du genom-
för dokumenteras.  Dina praktiska 
timmar på företaget inkluderas som 
lärlingstid. I årskurs 3 avslutar du ut-
bildningen med ett el-säkerhetsprov 
och ett yrkesprovsom bedöms av 
aktiva i branschen. Klarar du yrkes-
kontrollerna, el-säkerhetsprovet, har 
godkänt i alla kurser, har genomfört 
all APL samt klarar yrkesprovet, får 
du ett ECY-certifikat. Det innebär att 
du får ett yrkesbevis och att du kan 
anställas som första-årsmontör efter 
studenten, enligt kollektivavtal mel-
lan elteknikbranschens parter.



EXEMPEL PÅ YRKEN  
DIREKT EFTER GYMNASIET:

• Installationselektriker

• Distributionselektriker

• Serviceelektriker

NÄR DU VÄXER, VÄXER VI.
Vi är en heltäckande teknikpartner inom 
installation och service. 
Hos oss finns det stora möjligheter att växa. 
Läs mer om oss på Bravida.se

UTBILDA DIG  
TILL ELEKTRIKER
El- och Energiprogrammet

Som utbildad elektriker får du ett omväxlande yrke 
med goda framtidsutsikter. Behovet av elektriker i 
branschen är stort och du behövs!
På REFIS, Rör-och elentreprenörernas friskola i Stockholm, kan du läsa El- 
och energiprogrammet med inrikting  Elteknik. Utbildningen ger dig prak-
tiska och teoretiska kunskaper i att installera, underhålla och reparera elan-
läggningar, samt kunskaper i energi-och miljöfrågor. Efter studenten kan du 
jobba som elektriker inom installation eller eldistribution.

REFIS är ansluten till ETG College som är ett kvalitetssäkrat utbildningskon-
cept. De tekniska ämnena kompletteras med kurser där man lägger stor vikt 
på kvalitetsmedvetande, säkerhetstänkande och noggrannhet.

Som elinstallatör behöver du ha kunskaper inom ellära, installationsteknik, 
elektroteknik och energiteknik. Du lär dig även grunderna inom larm- över-
vakning- och säkerhetssystem. Att utbilda sig till elektriker innebär att du 
får ett fritt och ansvarsfullt yrke. Du måste därför ha väldigt goda kunskaper, 
både teoretiska och praktiska, för att kunna fatta egna beslut. Många ar-
betsuppgifter i elbranschen utförs i hemmiljöer eller på andra människors 
arbetsplatser. Det innebär mycket kundkontakter och kräver en 
god servicekänsla.

VIDAREUTBILDNING
Även om du kan få ett jobb direkt efter gymnasiet 
ger utbildningen dig också möjligheten att gå 
vidare till fortsatt utbildning på yrkeshögskola 
eller universitet/högskola.

Möjliga yrken efter vidareutbildning är:

• Projektledare
• Elingenjör
• Elkonstruktör



Elektriker
Behöver du en riktigt duktig elek-

triker? Då kan vi stå till tjänst. 
Vi hjälper dig med alla typer av 

eluppdrag.

Laddbox
Miljöhjälte? På EL13R kan vi 

självklart hjälpa er att installera 
laddboxar för era elbilar.

Kraftinstallation
Kraft? Vi utför installationer 
av ställverk, reservkraft  och  
nätstationer. Vi på EL13R kan 

hjälpa er med allt inom el
 och kraft.

Dags att fixa elen? Hör av dig till oss!
El är något man ska hålla sig långt borta ifrån, förutom om man är en utbildad och certifierad elektriker. Att dra 
el själv kan få stora negativa konsekvenser som dels kan vara livshotande, men framförallt ger det ingen rätt till 
ersättning från försäkringsbolaget om olyckan är framme. Ett arbete som har utförts av oss garanterar en säker 
el som inte riskerar att leda till olyckor relaterade till en feldragen el.

Läs mer på 
www.el13r.se

EN SKOLA DÄR  
DU KAN TRIVAS
REFIS är en skola med engagerade lärare som ser varje 
enskild elev. Förutom våra kompetenta och erfarna lärare 
har vi ett elevhälsoteam (EHT) som arbetar nära eleverna. 
För oss är det viktigt att du som elev får rätt stöd och mår 
bra. Stämningen och gemenskapen är god, vilket gör att 
eleverna kan känna sig trygga och trivas på skolan. Per-
sonalen finns tillgänglig för dig som elev om du behöver 
hjälp och varje elev har en mentor som stöttar dig i dina 
studier. REFIS har även ett engagerat elevråd med repre-
sentanter från varje klass, som har dialog med skolled-
ningen och för elevernas röst vidare. 

”Det bästa med REFIS är allt – det 
är skitbra här! Det som gör att jag 
trivs är lärarna och klassen” 
Kevin 22T, årskurs 1 VVS- och  
fastighetsprogrammet

”Det är många praktiska ämnen så 
man får göra mycket. Maten är bra” 
Aron 22J, årskurs 1 VVS- och fast-
ighetsprogrammet

”Det är en liten skola, där man 
känner att alla har en plats. Lä-

rarna är trevliga och hälsar även 
om man inte har den läraren 

och det skapar en trygghet och 
samhörighet” 

Alba, 22E årskurs 1 EL-och  
energiprogrammet

”Det bästa med REFIS 
är lärarna och mento-
rerna. Jag trivs och är 

trygg i skolan.” 
Elias S, 21E årskurs 2 

EL-och energi- 
programmet

”Det bästa med  REFIS är 
att de samarbetar med 

ETG. Det är en liten skola, 
vilket jag trivs med” 

Linus 22 E, årskurs 1 EL-
och energiprogrammet

”Det bästa med REFIS är  
gemenskapen och det som 
gör att jag trivs är alla mina 

vänner” 
Melvin K 21J, årskurs  2 VVS- 
och fastighetsprogrammet
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el själv kan få stora negativa konsekvenser som dels kan vara livshotande, men framförallt ger det ingen rätt till 
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MÖT NÅGRA AV  
VÅRA LÄRARE
Robin Hanna är en av våra yrkeslärare och undervisar i 
elämnen (energiteknik, elektromekanik, elkrafttek-
nik, elinstallationer, belysningsteknik och verk-
tyg och material).

Han uppskattar att REFIS är en 
branschägd skola det gör att skolan blir 
ännu mer attraktiv för elever som vill 
bli elektriker eller VVS-montörer.  
REFIS satsar på sina elever!

– Det kändes utmanande och intres-
sant att få vara med på denna resa 
och bygga upp elprogrammet med 
övriga kollegor. Jag trivs jättebra! 
Mina kollegor finns där när det be-
hövs och eleverna är toppen,  
tycker jag! 



Jenny Pettersson Åström undervisar i religions-
kunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Det var flera skäl som gjorde att hon sökte sig till 
REFIS.

– REFIS är en branchskola och det tyckte jag var väl-
digt bra. Jag fick även ett seriöst intryck av ledning-
en och skolan som helhet. Att skolan dessutom 
inte är vinstdrivande är något jag uppskattar. Det är 
en välordnad verksamhet med hjärtlig stämning.

– Jag har jobbat här i sedan 2015. REFIS är den 
skola jag har jobbat på längst under min tid som 
lärare. Varför då? Jag trivs! Vi är en ambitiös skola 
där alla är måna om varandra. Vi har en trygg 
miljö och en mycket välfungerande och struk-
turerad undervisning. Samarbetet med elever, 
kollegor, rektorer och branschföretag är utmärkt.

– Frågan jag alltid ställer när jag planerar och 
utför min undervisning: Hur får jag eleverna 
genuint intresserade av det jag vill förmedla? 
Mitt främsta mål är att aktualisera ämnet för 
eleverna, om de känner att det är något som 
berör dem just nu eller kommer att beröra dem 
i framtiden så blir det lättare. Det handlar om 
att skapa en vilja att lära och utvecklas, och då 
måste jag hela tiden utgå från deras perspektiv.

Joel Lythell undervisar i historia, samhälls-
kunskap och Idrott och Hälsa.

– Jag trivs väldigt bra på REFIS. Det finns en 
familjär känsla och goda relationer mellan 
kollegor, elever och styrelse. Det finns även en 
inarbetad struktur och målmedvetenhet att 
både ställa krav och lyckas på REFIS. Samti-
digt hjälper vi varje individ att nå sina mål. 
Alla på REFIS vill det här!

– Jag tror att du som lärare kommer långt 
genom att vara ämneskunnig och brinna för 
dina ämnen. Det märks på eleverna om du är 
engagerad och det smittar av sig. Jag jobbar 
mycket med relation, och försöker skapa en 

god och tillåtande stämning i grup-
pen, där vi höjer varandra 

och uppmärksammar 
framgångar. Lägg till 

en god struktur 
på undervis-

ningen och 
materialet, 

och så 
kommer 
du långt.



Nicklas Aifadis undervisar i karaktärsämne-
na för VVS (systemuppbyggnad, värmelära, 
entreprenadteknik och fastighetsservice).

När han bestämt sig för att prova på att 
arbeta som yrkeslärare blev REFIS favoriten 
bland de skolor han besökte, för att den 
kändes mest seriös.

– Jag stortrivs på REFIS! Varför gör jag då 
det? Jag trivs med eleverna, de absolut fles-
ta är intresserade av ämnena och det blir en 
härlig dynamik i klassrummet. Om jag behö-
ver något nytt material till undervisningen är 
det aldrig några problem att införskaffa det. 

När Nicklas tog sin yrkeslärarexamen på Stock-
holms universitet fick han en viss inblick i andra 
skolor, och det satte REFIS i ett ännu bättre ljus:

– Det som särskiljer REFIS från många andra skolor tror 
jag är att det är väldigt korta beslutsvägar hos oss. Vi är en 
liten skola med i princip obefintlig personalomsättning och 
alla jobbar åt samma håll. Vi utgår alltid utifrån undervis-
ningens och elevernas bästa.

FÖR KLIMATET I STORT OCH SMÅTT
Klimatrör AB är ledande inom rörinstallationer och 
energisparlösningar i Storstockholm, för såväl 
kommersiella fastigheter och lokaler som bostäder, 
nyproduktion, renovering och tillbyggnad, stambyten och 
energiprojekt. Vi jobbar även med geoenergianläggningar.

Som namnet visar är miljö och klimat viktigt för oss; vi 
arbetar för både ett gott inomhusklimat och det globala 
klimatet. För varje projekt gör vi en livskostnadscykel ur 
klimathänsyn och har höga krav på ett gott klimatarbete i 
alla våra projekt och även internt på vårt kontor.

www.klimatror.se



DU BEHÖVS I BRANSCHEN
Både VVS-branschen och elbranschen har stora behov av kompetent personal. Det betyder att du be-
hövs och att du kommer ha lätt att få jobb efter utbildningen. Att jobba som VVS-montör eller elek-
triker innebär varierande arbetsuppgifter där du får träffa många olika människor. Vi välkomnar alla 
elever, och vi är glada över att fler och fler tjejer söker sig till oss. På våra utbildningar jobbar vi mycket 
tillsammans i verkstaden och har roligt ihop.

Ebba går El- och Energiprogrammet. Hon val-
de REFIS för att det är en bra skola och ett 
ETG-College.

– Om man klarar yrkesprovet får man ECY-cer-
tifikat. Lärlingstiden är inkluderad i utbildning-
en. Man blir förstaårsmontör och får bättre lön 
direkt efter studenten. Efter gymnasiet vill jag 
börja jobba direkt. Det är en av anledningarna 
till att jag valde en yrkeslinje och inte en hög-
skoleförberedande.

Fredric går VVS-och Fastighetsprogrammet. 
Han valde REFIS för att det är en skola med 
goda förutsättningar för att kunna börja jobba 
direkt efter studenten, men även för att det 
ger möjligheter att plugga vidare.

– Det bästa med REFIS är självklart de som 
går här, men även resurserna som skolan har 
för att man ska lära sig så mycket som möjligt 
och så effektivt som möjligt. Jag kommer nog 
plugga vidare efter studenten.

Företaget är en av de ledande installatörerna i Stockholm 
med erfarenhet och kompetens från branschen sedan de-
cennier tillbaka. Vi lägger stort fokus på kvalitét och miljö 
och är ISO-certifierade för kvalité 9001 och miljö 14001 
av Bureau Veritas. Vi är cirka 55 anställda inom företaget 
uppdelade på två avdelningar, entreprenad och service.

Läs mer på www.el-linjen.se

samsonsror.setorpparor.com



Oliver tyckte att REFIS var ett självklart val.

– REFIS är en skola där fokuset är på eleven 
och de har ett nära samarbete med bran-
schen. Det är det som symboliserar REFIS för 
mig, att välja någon annan skola fanns inte. 
REFIS vill alltid utvecklas när det gäller utbild-
ning, gemenskap och pedagogik. Det är tre 
saker som jag värderar högt på en skola. 

– Efter att ha gjort värnplikten efter studenten 
2021, har jag nu börjat jobba som lärling på en 
en seriös och skicklig firma här i Stockholm.

Tobias 22, tog studenten från REFIS 2019 och 
började jobba direkt efter det. Det bästa med 
REFIS var gemenskapen, lärarna som alltid 
hjälpte eleverna  och alla kompisar han fick.

– Idag jobbar jag som VVS-montör på  
Skandinavisk VVS-Teknik och trivs bra med 
det. Man lär sig konstant och får lösa problem 
dagligen, vilket oftast är roligt.

Emelie 24, tyckte att det var väldigt bra sam-
manhållning på REFIS och lärarna såg varje 
enskild elevs behov.

– REFIS är ett välkänt gymnasium bland olika 
företag vilket gör det tryggt den dagen man 
skall söka APL eller lärlingsplats. Skolan har väl-
digt fina lokaler och det är bra energi från lärar-
na. Jag har sedan studenten 2018  jobbat som 
VVS-montör i tre år, men kände att det var dags 
att ta nästa steg i yrkeslivet. Nu har jag precis 
påbörjat en utbildning på Yrkeshögskolan där 
jag ska studera till VVS-ingenjör i två år.

Emma 22, tog studenten 2019 och valde  
REFIS för att hon ville ha ett jobb som erbjuder 
bra lön och goda möjligheter att vidareutbilda 
sig inom yrket.

– På REFIS har man nära relationer till lärar-
na, ledning och alla elever. Man blir sedd och 
hörd, lärarna lyssnar och respekterar ungdo-
marna. Man känner sig aldrig utanför och det 
finns alltid någon att vända sig till. Jag saknar 
gymnasiet!

– Jag har varit anställd sen jag tog studenten, 
men i dagsläget är jag tjänstledig för att utbil-
da mig till VVS-ingenjör. Väljer du högskole-
förberedande programmet, med utökad kurs 
i matte, behöver du inte plugga upp några 
kurser inför anmälan till yrkeshögskolan.



Mikael Hagenvald är projektledare och vice vd 
på Klimatrör AB. Klimatrör AB är ett ledande 
företag inom rörinstallationer och energispar-
lösningar i Storstockholm, och jobbar även med 
geoenergianläggningar. Miljö och klimat är vik-
tiga frågor för företaget, som jobbar både för ett 
gott inomhusklimat och det globala klimatet. 

Vad förväntar du dig av nya medarbetare 
på Klimatrör AB? 
– Jag förväntar mig att våra medarbetare är stol-
ta, noggranna, självständiga, ödmjuka, lyhörda 
och lösningsorienterade. Med sådana medar-
betare kan vi upprätthålla den kvalitet och yr-
kesskicklighet som vi vet att våra nöjda kunder 
önskar i de projekt vi levererar.

Varför vill ni anställa elever som har läst 
på REFIS?
– Vi har under många år arbetat för att hjälpa 
VVS-branschen att fylla på med nya, duktiga 
VVS-montörer, som från grunden behöver ha ett 
starkt intresse av att vilja lära sig rörmokeri. Vi har 
under åren som gått märkt att just REFIS-elever 
besitter just det intresse som krävs, vilket också 
medför att våra arbetslag gärna ser att elever-
na som de hade med sig och lärde känna i åk 1, 
återkommer till dem under kommande praktik-
perioder. När eleverna visar ett så pass stort in-
tresse så lär de sig mycket om dels VVS, dels om 
hur vi arbetar på Klimatrör, vilket gör att de trivs 
bra, presterar bra, "kommer in i gänget" och på så 
vis blir en naturlig del i vårt företag och vår fram-
tid. Vår målsättning är att de elever som praktise-
rar hos oss i åk 1 ska bli lärlingar hos oss efter de 
klarat gymnasieutbildningen med fullgott betyg.

Klimatrör AB tar in 2–4 elever per läsår på APL, 
och Mikael Hagenvald berättar att när elever 
kommer för praktik så försöker företaget alltid 
se till att eleverna får en arbetsplats så nära sitt 
hem som möjligt. Men först får de ordentliga 
genomgångar av skydds- och säkerhetsregler på 
kontoret, innan eleverna tillsammans med ansva-
riga projektledare åker ut till arbetsplatserna och 
överlämnas till lagbasen på plats.

Så i sammanfattning, vad står REFIS för 
enligt dig?
 – För mig så står REFIS för sammanhållning, 
kamratskap, glädje, intuition och entreprenörs-
anda.

REFIS FÖRSER  
BRANSCHEN  
MED KOMPETENS
REFIS mål är att förse VVS- och elbranscherna 
med välutbildade elever som klarar av att möta 
de krav som branschen ställer.

Mikael H
agenva

ld
 



Peter Dolk är VD på El-Linjen AB. El-Linjen 
AB är ett familjeägt företag som funnits i 30 år 
och ligger i Järfälla. Företaget utför alla typer av 
installationer såsom kraft, belysning, tele/data, 
säkerhet och AV, och har en avdelning för entre-
prenad och en för service.

Vad förväntar du dig av nya medarbetare 
på El-Linjen AB? 
– En medarbetare hos oss ska vara en god arbets-
kamrat, som sätter kunden i fokus och har stor 
yrkesstolthet. Branschen idag har en hög teknisk 
utveckling som kräver välutbildade och intresse-
rade personer. Samhället blir mer och mer elekt-
rifierat, och jag tror att det kommer komma fler 
lösningar för att spara på el då elen blir dyrare, så 
vi kommer ha mycket att göra framåt.

Varför vill ni anställa elever som har läst 
på REFIS?
– För att det är en bra skola med engagerade 
elever och personal. Eleverna får en bra inblick 
i hur arbetslivet fungerar då skolan har ett nära 
samarbete med näringslivet. När elever kommer 
på APL till oss så ser vi till att varje praktikant får 
en handledare som är övergripande ansvarig. 
Sen låter vi alltid praktikanterna vara med ute 
på våra entreprenader för där kan vi lättare lära 
ut samt ge eleven variation i arbetet. Hittills har 
jag bara bra intryck av REFIS. Skolan är engage-
rad, har bra kommunikation med företagen, är 
lyhörda, och intresserad av branschen och dess 
utveckling och vill hela tiden bli bättre. REFIS för 
mig står för kvalité.

Christina Sevebo Riis är VD på Lidingö Elektriska. 
Företaget startades redan på 1920-talet och är 
idag en del av Instalco.

Varför vill ni anställa elever som har läst 
på REFIS?
– Det finns en stor efterfrågan på duktiga elek-
triker samt duktiga lärlingar som vi företag kan 
satsa på. Vi vill anställa yrkesskickliga elekt riker, 
elever som har fått praktisk utbildning – inte 
bara teoretisk utan lärlingar som faktiskt fått dra 
kabel, göra installationer och så vidare utan öve-
rinseende av lärare. REFIS är en seriös skola, det 
känns bra och seriöst att skolan ägs av bransch-
organisationen och att alla eventuella vinster 
återinvesteras i skolan.

Hur fungerar det när ni tar in prakti-
kanter från REFIS?

– Varje praktikant får en 
handledare/montör 
som hen till största 
delen kommer att 
vara med, och så 
får eleven vara 
med ute på 
riktiga jobb.
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TA DEL AV EN UTBILDNING 
SOM LEDER TILL JOBB! 
VÄLKOMMEN TILL REFIS!

Lövholmsvägen 2 
117 43 Stockholm

Tel: 08-447 61 00 
E-post: info@refis.se

www.refis.se

@refisliljeholmen

/Refis Liljeholmen


