Bygg - lärlingsutbildning
UTBILDNINGEN
Byggutbildningen anordnas av Kunskapscompaniet och är en lärlingsutbildning.
Den genomförs på heltid och du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara
studierna. Lärlingsutbildning innebär att du har praktiska moment fyra dagar i
veckan på en arbetsplats och teorin genomförs med klassundervisning en dag i
veckan. Vid början av utbildningen tar du som deltagare, tillsammans med
utbildningsledaren, kontakt med ett företag och ordnar en praktikplats. Alla i
utbildningen läser gemensamma kurser om 850 poäng. Sedan kommer du få välja
inriktning och det finns fem inriktningar att välja på:






Betong
Golvläggning
Murare
Plattsättning
Trä

1500 poäng, 4 v + 52 veckor
1400 poäng, 4 v + 47 veckor
1500 poäng, 4 v + 52 veckor
1300 poäng, 4 v + 47 veckor
1500 poäng, 4 v + 52 veckor

Om utbildningen
Längd: Individuellt (51 -56 veckor)

YRKET

Studietakt: Heltid

Betong- På bygg- och anläggningsarbetsplatser gör betongarbetare grunden till
det som sedan ska bli till exempel broar, in- och utfarter, husgrunder och väggar.
Golvläggning- Golvläggare arbetar med att lägga mattor och golv av olika
material så som textil, linoleum och parkett.
Murare- De flesta murare arbetar med husbyggnation. De vanligaste arbetsuppgifterna är att bygga upp väggar med block av lättbetong och klä husfasader
med tegel.
Plattsättning— Plattsättare arbetar bland annat med att klä väggar och golv med
kakel och klinker.
Trä- Träarbetare arbetar bland annat med nybyggnationer, ombyggnationer och
renoveringar av hus.

ÖVRIGT
Efter slutförd utbildning söker man lärlingsanställning och efter ungefär två år gör
man ett yrkesteoretiskt prov. När det blivit godkänt får man sitt yrkesbevis. Du
som är inskriven på Arbetsförmedlingen och vill söka denna utbildning bör hämta
ett arbetslöshetsintyg från Arbetsförmedlingen och bifoga i din ansökan (ladda
upp på din webbansökan). Du som riskerar att bli arbetslös eller har tillfällig
anställning bör bifoga anställningsbevis.
GEMENSAMMA KURSER
Orienteringskurs
Bygg och anläggning 1
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Entreprenörskap

POÄNG
100
200
100
200
100

Totalt

700 poäng

KURSKOD
KGYORI11C (ger ej betyg)
BYGBYG01
HUSHUS01
HUSHUS02
ENTENR0

Studiestöd kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

Startdatum: 11 September 2017
Slutdatum: 3 augusti 2018 till
8 September 2018 beroende
på vald inriktning
Plats: Kunskapscompaniet,
Köpmangatan 1, Eskilstuna
Förkunskapskrav: Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk och Grundläggande
matematik

Ansökan
Ansökangör du via Komvux
hemsida:
www.eskilstuna.se/komvux

Ansökan öppnar: 21 juni
Ansökan stänger: 9 augusti

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

