Komvux yrkesutbildning
Ställningsbyggare

UTBILDNINGEN
Utbildningen genomförs via YrkesAkademin och börjar med några
orienteringsveckor där du får berätta för läraren om dina mål och om du har någon tidigare erfarenhet inom industri– eller teknikbranschen. Utbildningen är på
heltid och du behöver studera cirka 40 timmar i veckan för att klara studierna.

OM YRKET
Ställningsbyggaren monterar de ställningar som byggarbetsplatsens olika yrkesgrupper behöver. Säkerhetstänkande och noggrannhet är mycket viktiga
delar i jobbet eftersom det ofta handlar om arbete på höga höjder.
Ställningsbyggare monterar de ställningar som behövs på en byggarbetsplats.
Det finns olika typer av byggnadsställningar och vilken typ som används beror på vilket slags jobb som ska göras.
Ett enkelt målerijobb kräver en typ av ställning, medan det krävs en annan
variant om man ska lyfta upp tungt material som exempelvis tegel på ställningen. En del ställningar består av lösa rör som sätts ihop med kraftiga
klämmor, medan andra består av större delar som monteras ihop enligt ett
visst system.

INFORMATION
Antal veckor 50
Total poäng 1250
Studietakt Heltid
Startdatum 14 oktober 2019
Slutdatum 25 september 2020

VIKTIGT ATT VETA
För att kunna arbeta som ställningsbyggare är det viktigt att du har fysiska förutsättning att arbeta med byggnationer och till viss del på hög höjd. Det är en fördel att ha B-körkort eftersom du kan behöva ta dig mellan olika arbetsplatser.
Kostnader som tillkommer för dig som elev är för skyddsskor och överdragskläder. YA kan erbjuda paket som kostar ca 1 000 kronor. APL (arbetsplatsförlagt
lärande), ingår och motsvarar cirka 15 % av utbildningstiden.

Utbildningsanordnare
YrkesAkademin AB

Förkunskapskrav:
Grundläggande svenska/
svenska som andraspråk
Ansökan öppnar 7 augusti
Ansökan stänger 4 september

ÖVRIGT
Ansökan gör du på Komvux Eskilstunas webbsida. Du som är inskriven i arbetsförmedlingen och vill söka bör hämta ett intyg från dem och bifoga i din webbansökan. Riskerar du att bli arbetslös eller har tillfällig anställning bör du bifoga
anställningsbevis i din webbansökan.
Om du har frågor om kursupplägget eller vill ha mer detaljerad information om
utbildningen ska du kontakta Mikael Scandola.

Ansökan gör du via
www.eskilstuna.se/komvux
Kontakta Komvux
Telefon 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

E-post: Mikael.scandola@ya.se

* OBS! Utbildningen startar förutsatt att vi får tillräckligt många sökande.

Studiemedel kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00
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Kurser som ingår i utbildningen
Kurs
Orienteringskurs

Poäng
50

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Specialyrken 3

200
1250

Välkommen att studera på Komvux!
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