
 

Utbildningen 
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkes-
program som innehåller många olika yrkes-
utbildningar, för dig som vill ha ett fritt och 
omväxlande arbete med goda framtidsutsikter. 
Alla börjar med ett gemensamt första år, då du 
får pröva på olika arbetsområden. 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 inriktningen: 
Husbyggnad.  
Inriktningen Husbyggnad erbjuder yrkesutgången: Träarbetare (snickare).  
Inom yrkesutgången mot Träarbetare får du lära dig alla slags snickeri-
arbeten som förekommer vid en nybyggnation, ombyggnation och 
renovering. Du får bl.a. lära dig att bygga olika sorters ställningar, formar 
och stommar. Men även att lägga tak, isolera, montera ytterpanel, vägg-
skivor och olika inredningssnickerier såsom lister och foder. 
 
En stor del av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande (APL) för att du 
ska få så bra kunskap och erfarenhet som möjligt om byggyrket och dess 
byggmiljö. Under APL är du ute på byggen, renoveringar eller anläggnings-
arbeten där du får möjlighet att praktisera de kunskaper du fått i skolan. 
  
Om du vill ha grundläggande behörighet till Högskolan så erbjuds du även 
att läsa:  
*Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 - Erbjuds som programfördjupning. 
*Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 - Erbjuds som individuellt val 
*Engelska 6 - Erbjuds som individuellt val 
*=Dessa 3 kurser tillsammans med yrkesexamen ger dig grundläggande 
behörighet till högskolan 
 

Efter utbildningen  
Vill du börja arbeta som byggnadsarbetare direkt efter gymnasieskolan, 
kommer du först att göra en lärlingstid på 2-3 år. Under tiden är du anställd 
med lön enligt ett lärlingsavtal. 
 
Du som vill fortsätta studera, kan med en yrkesexamen välja vidare-
utbildning 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 
ytterligare någon/några 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 
 
Programfördjupningar/  500 
Yrkesutgång: Träarbetare (snickare) 
Trä 1 – stommar (obligatorisk) 100 
Trä 2 – beklädnad (obligatorisk) 100 
Trä 3 – montage (obligatorisk) 100 
 
Valbara: 
Svenska 2 alternativt 
Svenska som andraspråk 2 100 
Betong 1 - lågform o platta på mark 100 
Plåtslageri – grunder 100 
Programmering 1 100 
 
Gymnasiearbete 100 
 
Individuellt val 200 
 
Summa 2500 
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