
 

Utbildningen 
 
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkes-
program som innehåller många olika yrkes-
utbildningar. Alla börjar med ett gemensamt 
första år, då du får pröva på olika arbets-
områden. Inför årskurs två väljer du sedan 
inriktning och inom inriktningarna har du 
dessutom möjlighet att fördjupa dina kunskaper 
genom att välja en specialisering, s.k. 
yrkesutgång. 
 
På Välkommaskolan kan du välja inriktning mot 
Husbyggnad eller Mark- och anläggning. En stor del av utbildningstiden är 
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Då är du ute på nybyggen, renoveringar eller 
anläggningsarbeten där du får möjlighet att praktisera de kunskaper du fått i 
skolan. 
 
Inriktningen mot Husbyggnad erbjuder tre yrkesutgångar: betongarbetare, 
murare eller träarbetare (snickare). Väljer du specialiseringen mot betong 
får du lära dig att armera och gjuta plattor, lågformar, väggar, pelare, bärlag 
och golv. Du får också lära dig att efterbehandla betong och att montera 
olika betongelement. 
 
Inom yrkesutgången mot murare får du lära dig att mura fasader och öppna 
spisar, sätta kakel och klinker. Du får också lära dig att mura och putsa 
väggar. På den tredje yrkesutgången mot träarbetare, dvs snickare får du 
lära dig alla slags snickeriarbeten som förekommer vid byggnation.  
  
Inriktningen mot Mark- och anläggning erbjuder en yrkesutgång: Väg- och 
anläggningsarbetare mot gaturum och parker. Du får lära dig olika 
markarbeten som att bygga ett ledningsnät, stensättning och att anlägga 
gröna ytor. 
 
Efter utbildningen  
 
Vill du börja arbeta som byggnadsarbetare direkt efter gymnasieskolan, 
kommer du först att göra en lärlingstid på 2-4 år. Under tiden är du anställd 
med lön enligt ett lärlingsavtal. 
 
Du som vill fortsätta studera, kan med en yrkesexamen välja 
vidareutbildning inom Yrkeshögskolan till bl a Byggproduktionsledare eller 
Fastighetstekniker. 
 
Är du intresserad av vidareutbildning inom Högskolan, till exempelvis 
Byggnadsingenjör, kan du välja att läsa kurser för grundläggande behörighet 
under eller efter gymnasiet. Till Högskolan tillkommer ofta krav på 
någon/några ytterligare kurser.  

Poängplan Antal poäng 
 
Gymnasiegemensamma 600 
Engelska 5  100 
Historia 1a1 50 
Idrott och Hälsa 100 
Matematik 1a 100 
Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska 1 alternativt  
Svenska som andraspråk 1  100 
 
Programgemensamma 400 
Bygg- och anläggning 1 200 
Bygg- och anläggning 2 200 
 
Inriktning: Husbyggnad 700 
Husbyggnadsprocessen 200 
Husbyggnad 1 100 
Husbyggnad 2 200 
Husbyggnad 3, ombyggnad 200 
Programfördjupning/  500 
Yrkesutgångar: 
Betongarbetare  
Murare  
Träarbetare (snickare) 
 
Inriktning: Mark- och  500 
Anläggning 
Anläggning 1 100 
Anläggning 2 200 
Anläggningsprocessen 200    
Programfördjupning/ 700 
Yrkesutgång: 
Väg- och anläggningsarbetare  
(mot gaturum och parker) 
 
Gymnasiearbete 100 
 
Individuellt val 200 
 
Summa 2500 
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Kontakta oss 
Byggavdelningen 0970-184 76 
SYV: 0970-184 60 
Rektor: 0970-184 64 Uppdaterad 2015-10-27 
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