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BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 
 
I byggbranschen behöver du vara duktig som hantverkare och tycka om att arbeta för 

andra människor. Vi varvar teori med praktik och skapar möjlighet för dig att bygga ett 

gott yrkeskunnande. Samtidigt strävar vi också efter att du ska växa som person och 

teammedlem.  

 
INNEHÅLL 
Programmet ger dig grundläggande kunskaper inom hela byggprocessen och du får arbeta med ny-

byggnation, underhåll samt renovering av hus och anläggningar. Det vi tillverkar på programmet ska hålla 

kvalitén så att en kund blir nöjd med resultatet.  

 

INRIKTNING FRÅN ÅK2, Husbyggnad och Måleri 
Från åk 2 kan du välja inriktning. Alla elever startar med ett 

gemensamt ”basår” då du får pröva på olika yrkesinriktningar 

och metoder inom byggbranschen. 

 

APL - LÄRLING 
De praktiska kurserna hålls i skolans egen nybyggda bygghall samt i våra snickeri- och måleriverkstäder. 

Därutöver gör du APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på företag. Denna tid ger dig möjlighet att skapa en 

yrkesroll och ger även träning i kommunikation och förståelse för olika människor och yrkesgrupper.  

Observera att alla våra elever på Bygg- och anläggningsprogrammet blir lärlingar i årskurs 3. Det innebär 

att halva tiden av din utbildning i åk 3 sker under APL på ett företag. 

 

EFTER UTBILDNINGEN 
Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete som lärling på företag som träarbetare, målare eller 

betongarbetare. Om du vill, finns möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet under 

gymnasietiden för att längre fram vidareutbilda dig till exempelvis byggnadsingenjör.  

 

På vår hemsida kan du läsa mer:  
www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet 

  

Programmet kan ge dig grund-
läggande högskolebehörighet! 

http://www.huddinge.se/sagbacksgymnasiet


 
 
PROGRAMSTRUKTUR   
Gymnasiegemensamt, 600 p 
Engelska 5, 100 p 
Historia 1a1, 50 p 
Idrott och hälsa 1, 100 p 
Matematik 1a, 100 p 
Naturkunskap 1a1, 50 p 
Religionskunskap 1, 50 p 
Samhällskunskap 1a1, 50 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p 
 
Programgemensamt, 400 p 
Bygg och anläggning 1, 200 p 
Bygg och anläggning 2, 200 p 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INRIKTNING: HUSBYGGNAD 
Inriktningskurser, 700 p 
Husbyggnadsprocessen, 200 p 
Husbyggnad 1, 100 p 
Husbyggnad 2, 200 p 
Husbyggnad 3, 200 p 

INRIKTNING: MÅLERI 
Inriktningskurser, 400 p 
Måleriprocessen, 200 p 
Måleri 1, 200 p 
 
 

Programfördjupning Trä, 500 p  
Trä 1, 100 p 
Trä 2, 100 p 
Trä 3, 100 p 
Betong 1, 100 p 
Betong 2, 100 p 
 

 
 

Programfördjupning, 800 p 
Måleri 2, 200 p 
Måleri 3, 200 p 
Måleri 4, 200 p 
Måleri 5, 200 p 
 

Individuellt val, 200 p 
Gymnasiearbete, 100 p 
 

Individuellt val, 200 p 
Gymnasiearbete, 100 p 

 

Totalt: 2500 p 

 

 Du som vill välja NIU, 
Nationella idrottsutbildningar 

 
Kurser i individuella valet utgår och ersätts 
med kurser från ämnet specialidrott. 
Kontakta din SYV om ev. utökat program! 

 


