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Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell 
förening som arbetar för kompetenssäkring av 
fastighetsbranschen. Vi företräder branschen i utbildnings-
och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter.
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Kompetensråd

Fastighet
Syftet med Kompetensråden 
är att:

•arbeta för att 
utbildningssektorn och 
branschen har dialog och 
samverkar regionalt.

•verka för att 
fastighetsrelaterade 
utbildningar håller god 
kvalitet samt matchar den 
regionala efterfrågan.

•sprida kunskap om FUs 
verksamhet och branschens 
framtida behov.





FAVAL – Mikael Mossberg
Fastighetsbranschens valideringsverktyg



FAVAL – branschens valideringsverktyg

➢ faval.info

➢Validerar utefter gymnasieskolans kursplan

• Fastighetstekniker

• Fastighetsskötare

• Fastighetsvärd

Eftergymnasial nivå:

• Fastighetsförvaltare

• Fastighetsingenjör

➢Utförs på ackrediterade testcenter

http://www.faval.info/


Teoriprovets ämnesområden FS, FV, FT:

• Byggnadsteknik
• Ekonomi
• Ellära, elkraftsteknik
• IT
• Juridik
• Kommunikation
• Matematik
• Miljö och hållbarhet
• Värme- och kylteknik
• Ventilation

Fastighetstekniker:
• Styr- och reglerteknik

Fastighetsskötare:
• Yttre skötsel

Fastighestvärd:
• Kundservice



Praktiska prov FS, FV, FT:

Gemensamma praktiska prov

• El

• Ventilation

• Byte av fläktrem

FS – Yttre skötsel, VVS

FT- Styr o regler, VVS

FV – Bemötande, avflyttningsbesiktning



Exempel från teoriprovet.







Fastighetsförvaltare





Röster från fastighetsbranschen

Akademiska Hus:
– Genom att satsa på kompetensutveckling för vår största och viktigaste yrkeskår får vi 
nöjdare medarbetare som trivs bättre och vill stanna hos oss, säger Marie Hallander 
Larsson. Högre kompetens internt leder dessutom till att vi kan leverera ännu bättre 
service mot kund, vilket förstås är en viktig vinst för oss.

En medarbetares röst:
– Det ger mig ett bevis på att jag har bredden av kompetenser som mer eller mindre är 
branschens krav på dagens drifttekniker – både teoretiskt och praktiskt.



Röster från fastighetsbranschen ….      

Stockholmshem:

– Det handlade om att utmana oss själva. Vi vill bli ännu bättre och 
vassare som organisation, men även vara ännu mer attraktiv som 
arbetsgivare. Jag tycker om systematiken och att vi som företag kan 
välja att gå in i det här och använda valideringen som en röd tråd i vår 
gemensamma kompetensutveckling. Det saknades ett bra system för 
det tidigare, säger Per Forsling, förvaltningschef på Stockholmshem.



Vi finns här:
Fastighetsbranschens 
Utbildningsnämnd

Instagram: @fastun_se

Facebook: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Linkedin: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Twitter: fastun_se

Jobba i Fastighetsbranschen

Instagram: @jobbaifastighetsbranschen

Facebook: Jobba i fastighetsbranschen

Linkedin: Jobba i fastighetsbranschen

Twitter: jobbaifastighet

www.fastun.se
www.faval.info

www.jobba-i-fastighetsbranschen.se

https://www.instagram.com/fastun_se
https://www.facebook.com/Fastighetsbranschens-Utbildningsn%C3%A4mnd-413804031975983
https://www.linkedin.com/company/3365524
https://twitter.com/fastun_se
https://www.instagram.com/jobbaifastighetsbranschen/
https://www.facebook.com/jobbaifastighetsbranschen
https://www.linkedin.com/company/35624549
https://twitter.com/jobbaifastighet
http://www.fastun.se/
http://www.faval.info/
http://www.jobba-i-fastighetsbranschen.se/

