
Bygg- och anläggningsprogrammet

Byggprogrammen på Magnus Åbergs-
gymnasiet är en ”Branschrekommende-
rad utbildning” av Byggnadsindustrins  

yrkesnämnd (BYN). Det betyder att du kan 
vara säker på att din utbildning är väl förank-
rad hos arbetslivet och att du får med dig nöd-
vändiga kunskaper redan från start. Det är ett 
yrkesprogram som ger dig både den praktiska 
och teoretiska grunden du behöver för att arbe-
ta i byggbranschen. Hos oss kan du välja mellan  
yrkesutgångarna träarbetare, betongarbetare, 
murare, plattsättare eller målare.

Vad lär du dig här? 
På programmet utvecklas du som yrkesarbetare. 
Du lär dig om byggnation och anläggning vid 
nyproduktion, ombyggnad och renovering. För-
utom att bygga dina kunskaper och färdigheter, 
kommer du att få lära dig om branschens olika 
yrken och hur du driver ett eget företag inom det 
yrke du har valt. 

Inom alla inriktningar tar vi även upp lagar och 
regler, arbetsförhållanden, riskbedömningar och 
andra frågor som inte har med själva yrkeserfaren- 
heten att göra, men som man bör kunna innan 
man börjar jobba inom branschen. 

Hur jobbar vi? 
Här jobbar du tätt tillsammans med klasskom-
pisar, lärare och våra samarbetsföretag. Du får 
direkt börja praktisera dina kunskaper och träna 
din färdighet, både genom övningar och riktiga 
projekt på skolan. Det arbetsplatsförlagda läran-
det (APL) som börjar i årskurs 2 är ett mycket 
viktigt inslag i utbildningen. 
Det betyder att du är på  
en arbetsplats inom  ditt  
yrkesområde. Då får du 
bygga upp ett kontakt-
nät som är viktigt när du 
ska ut i arbetslivet. 

Kortfakta
Yrkesprogram

Omfattning 2500 poäng

Erbjuds på
Magnus Åbergsgymnasiet

Gillar du att arbeta praktiskt och kreativt? Vill du jobba direkt efter gymnasiet? 
Bygg- och anläggningsprogrammet är programmet för dig som gillar att arbeta 
med händerna. 
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Bygg- och anläggningsprogrammet

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 100
Idrott och hälsa 1 100
Naturkunskap 1a1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Historia 1a1 50
Matematik 1a 100
Religionskunskap 1 50
Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1  100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

INRIKTNINGAR SOM KAN ERBJUDAS
Husbyggnad
Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 - ombyggnad 200

Måleri
Måleriprocessen 200
Måleri 1 200

EXEMPEL PÅ FÖRDJUPNINGSKURSER
Husbyggnad, profil Trä
Trä 1 stommar, Trä 2 beklädnad,  
Trä 3 montage, Entreprenörskap,  
Betong 1 lågform och platta på mark

Husbyggnad, profil Mur
Mur och putsverk 1 grundmur,  
Mur och putsverk 2 murverk,  
Mur och putsverk 3 puts, Tätskikt våtrum, 
Entreprenörskap

Husbyggnad, profil Betong
Betong 1 lågform och platta på mark, 
Betong 2 väggar och pelare,  
Betong 3 bärlager, Betong 4 golv,  
Entreprenörskap

Husbyggnad, profil Plattsättare
Specialyrken 1, Specialyken 2,  Entrepre-
nörskap, Tätskickt våtrum

Måleri
Måleri 2-5

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIE-
ARBETE
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Du kan få grundläggande högskole-
behörighet genom att välja dessa kurser:

Engelska 6  100
Svenska 2 100
Svenska 3  100

Vill du veta mer? 
Gå in på magnusabergsgymnasiet.se för mer information om programmet 
och kontaktuppgifter för att komma och skugga. Vi ses! 

kunskapsforbundet.se


