
Byggarbetare 
– lärlingsutbildning
Kommunal yrkesvuxutbildning  
på gymnasienivå

Ansökningsperiod
Ansökan är öppen mellan 28 juni och 1 augusti 
2021. 

Så här söker du: 
1. Gå in på eskilstuna.alvis.se

2. Logga in eller skapa ett nytt studerandekonto.

3. Klicka på ”Hitta kurser” och sök yrkesutbild-
ningen, följ sedan instruktionerna.

I kurskatalogen på Alvis hittar du alla sökbara 
 kurser på vuxen utbildningen i  Eskilstuna.

Kom ihåg att skicka med
• ett arbetslöshets intyg om du är arbetslös

• ett anställningsbevis om du har en anställning

• dina tidigare betyg om du inte har studerat här 
tidigare.

Frågor?
För frågor om  ansökan och antagning  kontakta 
vuxen utbildningen:  

Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: www.eskilstuna.se/komvux

Utbildningen genomförs av Movant på uppdrag 
av Eskilstuna kommun.

Kontakt på Movant: Ingela Rosander
E-post: ingela.rosander@movant.se
www.movant.se

Inriktningar 

Betongarbetare 
En betongarbetare lägger grunden till det som sedan ska bli 
till exempel broar, in- och utfarter, husgrunder och väggar.

Plattsättare 
En plattsättare arbetar bland annat med att klä väggar och 
golv med kakel och klinker.

Murare 
En murare arbetar med husbyggnation. De bygger upp väggar 
med block av lättbetong och klär husfasader med tegel.

Viktigt att veta om utbildningen
• Betongarbetare och murare är 48 veckor lång.

• Startdatum för utbildningen är 6 september 2021 och 
 slutdatum är 5 augusti 2022.

• Plattsättare är 52 veckor lång.

• Startdatum för utbildningen är 6 september 2021 och 
 slutdatum är 2 september 2022.

• Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

Lärlingsutbildning innebär att minst 70 procent av dina studier 
är förlagda på arbetsplats och resten av tiden är avsatt till 
 studier i skolan. Efter grundutbildningen måste man arbeta 
som lärling ett antal år innan man kan erhålla yrkesbevis, man 
är då färdig yrkesman/-kvinna enligt branschen.

Kostnader
Du betalar själv för eventuell kurslitteratur och för resor 
till och från APL-plats samt kostnader för arbetskläder och 
skyddsskor, cirka 1 000 – 1 500 kronor.

Förkunskapskrav
Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller mot-
svarande kunskaper.

Kurser som ingår i utbildningen
Se nästa sida. 
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Byggarbetare – lärlingsutbildning
Kurser som ingår i yrkesvuxutbildningen

Vill du ha mer information om kursinnehåll? Besök då www.skolverket.se

Inriktning plattsättare Poäng

Husbyggnad 3 – ombyggnad 200

Husbyggnadsprocessen 200

Specialyrken 1 plattsättare 100

Specialyrken 2 plattsättare 200

Specialyrken 3 plattsättare 200

Totalt antal poäng 900

Inriktning murare Poäng

Husbyggnad 3 – ombyggnad 200

Husbyggnadsprocessen 200

Mur- och putsverk 1 100

Mur- och putsverk 2 100

Mur- och putsverk 3 100

Specialyrken 1 murare 100

Totalt antal poäng 800

Grundpaket bygg Poäng

Orienteringskurs 100

Husbyggnad 1 100

Husbyggnad 2 200

Totalt antal poäng 400

Inriktning betongarbetare Poäng

Husbyggnad 3 – ombyggnad 200

Husbyggnadsprocessen 200

Betong 1 100

Betong 2 100

Betong 3 100

Betong 4 100

Totalt antal poäng 800
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