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BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BEHÖRIGHETSKRAV

Inriktning: Husbyggnad

som andraspråk, engelska och

FÖR DIG SOM …
… vill arbeta mot ett konkret resultat med omväxling både i fråga om arbetsuppgifter och arbetsplats.

Godkänt i svenska/svenska

matematik. Du måste dessut-

om ha lägst betyget godkänt i
fem andra ämnen.

OM PROGRAMMET
Byggprogrammet ger dig möjligheten att arbeta inom byggbranschen. Din
grundutbildning får du inom byggprogrammet på gymnasiet, men en stor del
av yrkesutbildningen är i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL) på ett eller
flera företag. Under APL-tiden har du goda möjligheter att knyta värdefulla
kontakter inför det kommande arbetslivet.
Mycket av din utbildning består av praktiskt arbete och lagarbete med andra
elever. Du får lära dig hantera maskiner och verktyg som hör till yrket. En viktig
del i utbildningen är också säkerheten.
Du kommer bland annat att få prova på att bygga ställningar, armera, gjuta,
tillverkaformar och stommar för olika ändamål. Inom husbyggnad får du även
lära dig andra moment som isolering, montering av ytterpanel och takläggning.
EFTER GYMNASIET …
… behöver du lärlingstid i ett byggföretag för att få ditt yrkesbevis. Du kan
studera vidare på yrkeshögskola. För grundläggande behörighet till högskola/
universitet behöver du komplettera med Engelska 6 (100 p), Svenska 2 (100 p)
och Svenska 3 (100 p).
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Torbjörn Nilsson, tel: 0280-182 14
torbjorn.nilsson@msgskola.se

BA
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA)
Inriktning: Husbyggnad

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1

600 p
100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

400 p
200 p
200 p

INRIKTNING HUSBYGGNAD
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR (VAL)
Trä 1 – Stommar
Trä 2 – Beklädnad
Trä 3 – Montage
Elementmontering
Betong 1

500 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val
Gymnasiearbete
Summa

700 p
200 p
100 p
200 p
200 p

200 p
100 p
2 500 p
Vi erbjuder alltid följande
kurser som individuellt val:
ENGELSKA 6, 100 p

SVENSKA/SVENSKA SOM
ANDRASPRÅK 2, 100 p

SVENSKA/SVENSKA SOM
ANDRASPRÅK 3, 100 p)
IDROTTSKURSER

ESTETISKA KURSER

