
Ta steget 
du också!
20 veckor till sotarexamen



”Ena dagen  
energi rådgivning, 

andra dagen  
fri utsikt över  

stadens takåsar”

”Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning 
på brandskydd, miljö och energi” är en efter
gymnasial utbildning på 20 studiepoäng. Efter  20 
veckors studier erhåller du sotarexamen och möjlig
het att arbeta som sotare. Du kan genomföra ut bild
ningen på två olika sätt, antingen på vår skola i 
Rosersberg utanför Stockholm eller läsa på distans.

Distansutbildningen har samma innehåll och kurs
mål som den platsbundna utbildningen och har 
anpassats för de behov och förutsättningar som 
finns vid distansarbete.

De studerande delas in vid utbildningens start i ett 
antal grupper och har regelbunden kontakt med 
varandra och läraren via webben. Under utbildningen 
träffas studeran den vid fyra tillfällen vid obliga
toriska närträffar på Skorstensfejarutbildningen i 
Rosersberg. Närträffarna sträcker sig från tre till fem 
dagar och består av praktiska övningar, återkopp
ling, teambuilding och examinationer.

Vidareutbildning

Efter grundutbildningen finns möjlighet att läsa 
vidare till skorstensfejartekniker. Vidareutbildningen 
ger kompetens för mer avancerade uppgifter, 
exempelvis behörighet att utföra brandskydds
kontroll. För att söka den behövs minst tre års 
erfarenhet i sotaryrket. Även vidareutbildningen 
omfattar 20 studiepoäng.

Fritt och mångsidigt yrke
Många kanske har bild av sotare som en svartklädd 
person som står på ett tak och gör rent skorstenar. 
Men att sota eldstäder är bara en liten del av jobbet. 
Som sotare möter man människor i sin hemmamiljö 
och den sociala förmågan är viktig.

Utbildningen ger också en bra grund för alla som 
vill jobba med värme, ventilation och fastighets
skötsel. Brandskydd, energirådgivning och bra miljö 
inne och ute är viktiga områden i samhället och i 
sotarens arbete.

20 veckor till sotarexamen – teori varvat med praktik



Kursöversikt
Utbildningen är indelad i två kurser om vardera  
10 studiepoäng. I kurserna ingår arbetsplats förlagd 
utbildning i form av lärande i arbete (LIA) med totalt 
sju studiepoäng.

Grundutbildningen till skorstensfejare består av 
kurserna:

1. Eldstäder, sotning, energi och författning 
 (lagstiftning kring sotning)

2. Imkanaler, rengöring, administration,  
miljö och energi

Kurserna syftar till att med inriktning på eldstäder, 
rökkanaler, imkanaler, ventilation, energi och miljö 
samt administration ge den studerande grund
läggande kunskap om skorstensfejarens arbetsupp
gifter, sotningsverksamhetens roll i samhället samt de 
författningar som reglerar området.

Anmälan
Sista anmälningsdatum är den 15 april för höst
terminen och den 15 oktober för vårterminen. 

 Du anmäler dig via www.msb.se/sotare. Kom ihåg att du 
måste skicka kopior på betyg och arbetslivserfaren het. 

Har du frågor som rör anmälan och betygsbehörigheter, 
kontakta UHR: telefon 0771550 720 eller www.uhr.se

För övrig information om utbildningen, läs mer 
på www.msb.se/sotare eller kontakta enheten för 
utbildningssamordning på MSB, telefon: 0771240 240 
eller epost: utbildning@msb.se

Behörighet
Examen från högskoleförberedande program eller 
examen från yrkesprogram och särskild behörighet 
(lägst betyg E) i Svenska 2 (Svenska 3 krävs inte) och 
Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b.

För information om vilken behörighet som gäller 
för dig som avslutade dina gymnasiestudier före 
2014 hänvisar vi till www.msb.se/sotare

Studiemedel
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studie
medel söker du hos Centrala Studiestödsnämnden, 
www.csn.se
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Sök före 15 april och 15 oktober!
Läs mer på www.msb.se/sotare eller kontakta enheten för 

utbildningssamordning på MSB för mer information.

E-post: utbildning@msb.se eller telefon 0771-240 240.

 


