Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Lärlingsutbildning Murare
Murarlärling är något för dig som är motiverad och intresserad av att jobba inom byggbranschen.
Du behöver vara flexibel och flyttbar då det blir resor både till lärlingsplatsen (praktiken) under
utbildningen och även när du får jobb efter utbildningen. De praktiska momenten innebär att du är
på lärlingsplatsen fyra dagar i veckan. Teorin läser du en dag i veckan på Kunskapscompaniet i
Eskilstuna.
Om du inte har en lärlingsplats (praktikplats) när utbildningen startar kommer Kunskapscompaniet
att hjälpa dig att leta efter en lärlingsplats. Om du redan har hittat en lärlingsplats innan du söker till
utbildningen kan dina chanser öka att bli antagen.
Arbetskläder och skyddsutrustning under studietiden ingår.
Efter slutförd utbildning behöver du göra ytterligare så kallade lärlingstimmar ute på en arbetsplats
för att erhålla ett yrkesbevis.

Start
Slut
Omfattning

19 september 2016
20 oktober 2017
56 veckor, heltidsstudier

Kurspoäng

Totalt omfattar utbildningen 1500 poäng, du får betyg i 1400 poäng

Kurser

Utbildningen inleds med en orienteringskurs om 100 poäng

Kurs
Bygg & anläggning 1
Bygg & anläggning 2
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3
Entreprenörskap
Specialyrke 1
Mur och putsverk 1
Grundmurar
Mur och putsverk 2 Murverk
Mur och putsverk 3 Puts

Kurskod
BYGBYG O1
BYGBYG O2
HUSHUS01
HUSHUS02
HUSHUS03
ENTENRO
HUSBSPC01
MURMUR01

Poäng
200
200
100
200
200
100
100
100

MURMUR02
MURMUR03

100
100
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Förkunskaper

Godkänt i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk samt
matematik grundläggande. Önskvärt med B-körkort

Urval

För att bli aktuell för utbildningen måste du uppfylla förkunskapskraven
för utbildningen. Om antalet platser är färre än antalet behöriga sökande
görs ett urval. Lärlingsutbildning för vuxna riktar sig i första hand till
dig som inte har gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasiet. Om
du redan har ordnat en praktikplats kan dina chanser öka vid
antagningen till utbildningen.

Ansökan öppnar
Ansökan stänger

20 juli 2016
21 augusti 2016

Om du vill ansöka

Ansökan sker via vår hemsida www.eskilstuna.se/komvux under fliken
webbansökan.
Kom ihåg att skicka med kopior på dina tidigare betyg när du söker.
Om du har arbetslivserfarenhet, bifoga intyg om detta. Om du är
inskriven på arbetsförmedlingen hämta ett arbetslöshetsintyg som du
skickar med din ansökan.

Studieekonomi

Studiestöd kan sökas på CSN via webbsida www.csn.se.
Mer information, ring telefonnummer 0771-27 60 00

Utbildningsanordnare Utbildningen genomförs av Kunskapscompaniet
Köpmangatan 1, 633 56 Eskilstuna
Carl- Henric Lavèn 070-762 03 23 016- 14 74 70
E-post: info@kunskapscompaniet.se
Hemsida: www.kunskapscompaniet.se
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