
I årskurs ett läser alla elever gemensamt och 
provar på olika material och arbetsmetoder 
inför inriktningsvalet till årskurs två. Du får 
din egen verktygslåda fylld med verktyg 
anpassade för den inriktning du ska gå.

Inom programmets alla inriktningar erbjuder 
vi dig möjligheten att få viktiga certifikat 
och tillstånd såsom till att köra mobila 
arbetsplattformar, bygga ställning och 
skjuta med bultpistol. Inom programmet 
finns möjlighet att läsa kurser som ger 
grundläggande behörighet till högskola. 

Delar av utbildningen äger rum på en eller 
flera arbetsplatser i minst 15 veckor. 

Inför årskurs två väljer du inriktning. I dag 
erbjuder vi:

Husbyggnad 
Du lär dig byggnation och renovering av 
byggnader, broar och andra anläggningar. 
Inriktningen ger möjlighet till jobb som 
betongarbetare, murare, träarbetare, 
golvläggare och glastekniker.

Lärlingsutbildningar 
En lärlingsutbildning är ett alternativ 
inom yrkesprogrammen. Du läser 

gymnasiegemensamma kurser på 
skolan och resten av tiden, minst halva 
utbildningen, är du ute på en arbetsplats. 
Lärlingsutbildningen leder till samma 
yrkesexamen som motsvarande skolförlagda 
yrkesprogram. Chanserna till jobb efter 
utbildningen är stora.

Mark och anläggning – lärlingsutbildning 
Du lär dig markarbeten för vägar, 
järnvägar och platt- och stenbeläggningar. 
Inriktningen ger möjlighet till jobb 
som väg- och anläggningsarbetare och 
beläggningsarbetare.

Plåtslageri – lärlingsutbildning 
Du lär dig plåtslageri inom byggnation, 
ventilation och inneklimat. Inriktningen ger 
möjlighet till jobb som byggnadsplåtslagare 
och ventilationsplåtslagare.

Måleri – lärlingsutbildning 
Du lär dig färg, ny- och ommålning och 
uppsättning av olika väggbeklädnader. 
Inriktningen ger möjlighet till jobb som 
byggnadsmålare. 

Programmet är branschrekommenderat, vilket 
innebär att det är godkänt av Byggindustrins 
yrkesnämnd, BYN.

Bygg och- 
anläggningsprogrammet

Du lär dig om byggnation, anläggning, måleri och plåtslageri 
och du får kunskap om hur man bygger på ett säkert och 
miljömässigt sätt. Hos oss får du god kännedom om branschen 
och lär dig om byggyrkenas olika arbetsprocesser.
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