
Bygg– och anläggningsprogrammet 

 
Anläggningsmaskinförare 
Det första året är du i skolans bygghallar och lär dig de grundläggande kunskaper du behöver för att 
jobba i bygg– och anläggningsbranschen. Då får du pröva på olika yrken. Det andra och tredje året 
läser du kurser inriktade mot anläggningsmaskinförare. Då börjar träningen med grävmaskin och 
hjullastare. Du får också underhålla maskiner och gräva, lasta och lossa olika typer av gods. Vi erbju-
der en bra start till B-körkort genom ett grundpaket med körkortsundervisning.  Du får dessutom 
olika behörighetsutbildningar som branschen efterfrågar: APV 1-2 (arbete på väg) och ADR-S 1.3 
(transport av farligt gods). Efter gymnasiet får du tillgodogöra dig 2500 timmar i yrket. Efter ytterli-
gare 2300 timmar kan du få ett yrkesbevis. Den yrkesinriktade delen av utbildningen sker på Jälla 
och drivs av ME-skolan.  
 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
Vi erbjuder minst 15 veckor APL  på ett företag. Att vara på ett företag ger dig kunskaper i yrket, du 
får arbetslivserfarenhet och företagskontakter.  
 
Viktigt att tänka på  
Du gillar den senaste tekniken och att köra olika maskiner och modeller.  Du tycker om att vara ut-
omhus, vara flexibel att lösa problem tillsammans med andra. Dessutom bör du vara självständig 
och bra på att planera ditt arbete i flera steg, samtidigt som du måste ta ansvar för tid och resultat.  
 
Antagning 
Val av inriktning sker i årskurs 1. 
 
Högskolebehörighet 
På Uppsala yrkesgymnasium Jälla kan du välja kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 för 
grundläggande behörighet till  högskolan. Vi erbjuder Matematik 2a, Samhällskunskap 1a2, och 
Historia 1a2 som utökade kurser. Kurserna krävs för behörighet till vissa högskoleutbildningar.  
 
 

 

Inriktning anläggningsmaskinförare 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 

 



Anläggningsmaskinförare 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng 

Engelska 5 100  

Historia 1a1 50  

Idrott och hälsa 1 100  

Matematik 1a 100  

Naturkunskap 1a1 50  

Religionskunskap 1 50  

Samhällskunskap 1a1 50  

Svenska 1 eller 

Svenska som andraspråk 1       

                                             

100 

  

  

Programgemensamma ämnen 400 poäng 

Bygg– och anläggning 1 

Bygg– och anläggning 2 

 

200 

200  

Inriktning 900 poäng 

Anläggningsförare 1 200  

Anläggningsförare 2 

Anläggningsförare 3 

Anläggningsförare 4 

Anläggningsförare—process 

 

200 

200 

200 

100  

  

Programfördjupning 300 poäng 

Anläggning—ledningsbyggnad 200  

Anläggning—vägbyggnad  100  

   

Övriga kurser        

Individuellt val         

Gymnasiearbete   

 

Summa poäng                            

300 poäng 

200 

100 

 

2 500 

    

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 

 


