
 

A PART OF HEXATRONIC GROUP  

Håstaholmen 4   info@edugrade.se  +46 650 55 34 30 
SE-824 42 Hudiksvall, Sweden  www.edugrade.se    
 

Hudiksvall 2021-07-05 

 

Varmt välkommen till Edugrade i Höst.  

Du är antagen till utbildningen Fibertekniker 220 Yh-poäng. 

Utbildningen startar måndagen den 23 augusti på Edugrade, Hudiksvall. 
Adressen till oss är Håstaholmen 4 (stort tegelhus), Hudiksvall.  

Pga. rådande omständigheter kommer vi att bedriva de moment i utbildningen som vi kan bedriva på distans. 
Undervisningen kommer att ske via Teams som är det verktyg som vi använder för våra distansstudier. Länk 
till Teams kommer att skickas ut i mitten på augusti. Vid de praktiska momenten i kurserna kommer 
undervisningen att vara på plats i våra lokaler. Klassen delas upp i mindre grupper för att följa de restriktioner 
som råder med anledning av Covid-19 

Vi börjar med upprop via Teams torsdagen den 19 augusti kl. 10.00 - 11.00, då behöver du ha din legitimation 
till hands. Prova gärna att logga in i Teams god tid innan uppropet, har du problem kontakta oss på 
info@edugrade.se.  

Måndag 23/8 Grupp 1: 9.00 - 11,30 och Grupp 2: 12.30 - 15.00 på plats i Hudiksvall.  
Upprop, presentation av utbildare och annan personal som ni kommer att ha kontakt med under 
utbildningen, samt lite allmän information och utdelning av plattor.  

Tisdag-onsdag 8.30 - 15,00: Fiberoptik, Kabelteori, distans via Teams. 
Torsdag-fredag 8.30 - 15.00: Kursen Fiberoptik, kabelkunskap fortsätter  
med praktiska övningar på plats i Hudiksvall 

Fullständigt schema får ni vid skolstart. 

Information om studielitteratur kommer du att få vid skolstart. 

Terminstider hittar du på vår hemsida www.edugrade.se 

På vår hemsida hittar du också FAQ som du kan gå in och kika på om du har funderingar runt din utbildning, 
hittar du inte svar på dina funderingar kan du kontakta oss på info@edugrade.se 

Skolan ligger ca 10 min. promenad från Hudiksvalls tåg/busstation. Det finns avgiftsfriparkering utanför skolan. 
Mat kan du ta med dig och värma, det finns en mack och en pizzeria i närheten där du kan handla mat. 

Kontakta mig gärna om du har några frågor/funderingar. 
Med vänlig hälsning, Anette Johansson, Utbildningsledare, Fibertekniker 
0650-55 34 30 
info@edugrade.se 


