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Vill du få en bra yrkesutbildning  

    där du har lätt att få jobb? 

 

Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna 
 

Måleri   l    Anläggningsfordon   l    Husbyggnad 

 
Innehåll 
Bygg- och anläggningsprogrammet är för dig som vill 
arbeta med att bygga, underhålla och göra om , 
byggnationer av hus och anläggningar. Byggbranschen är 
väldigt bred och du kommer att få pröva på olika 
yrkesområden för att hitta det som passar just dig. Vi 
lägger också mycket tid på arbetsmiljöfrågor. Programmet 
öppnar för olika jobb inom byggbranschen, allt från 
beläggningsarbetare, väg- och anläggningsarbetare, 
byggnadsmålare, träarbetare (snickare), murare eller 
betongarbetare. 
 

Nationell idrottsutbildning, NIU 
Du som är aktiv idrottare kan studera på gymnasiet och 
samtidigt idrotta på elitnivå. I Södertälje kan du kombinera 
de flesta av gymnasieskolans nationella program med 
elitsatsning i basket, innebandy, fotboll och ishockey. 
Målet är att du som elev ska få en bra utbildning både 
inom din idrott och i skolan. 

 

Kom i kontakt med branschen 
på Torekällgymnasiet ingår minst 15 veckor APL (praktik) 
under din skoltid Det innebär att du under långa perioder 
kommer få vistas ute i arbetslivet, knyta kontakter och lära 
dig om hur det är att jobba på riktigt. 

 
Behörighet  
Vi erbjuder alltid de kurser som behövs för allmän 
behörighet till högskolestudier. 

 

Programstruktur 
 

Gymnasiegemensamma 
kurser 

Inriktning 
Anläggningsfordon* 

Programfördjupningar 
Yrkesutgång 

Engelska 5                  100p Anläggningsförare – 
process             100p 
Anläggnings- 
förare 1              200p 
Anläggnings- 
förare 2            200p 
Anläggnings- 
förare 3              200p 
Anläggnings- 
förare 4              200p 
 
Inriktning 
Husbyggnad* 
Husbyggnads- 
processen         200p 
Husbyggnad 1  100p 
Husbyggnad 2  200p 
Husbyggnad 3 – 
ombyggnad       200p 
 
Inriktning 
Måleri* 
Måleri 1                    
200p 
Måleriprocessen     
200p 

Anläggningsförare 
Historia 1a1                  50p 
Idrott och hälsa 1        100p 
Matematik 1a              100p 
Naturkunskap 1a1        50p 
Samhällskunskap 1a1  50p 
Svenska 1/Svenska  
som andraspråk 1      100p 
 
Programgemensamma 
karaktärkurser 
Bygg- och anläggning 1            
200p 
Bygg- och anläggning 2            
200p  
 
 
 
. 
 

Anläggning – 
ledningsbyggnad  200p              
Anläggning – 
vägbyggnad          100p 

Träarbetare, murare 
eller betongarbetare 
Yrkeskurser          400p 
 

Byggnadsmålare 
Måleri 2                 200p 
Måleri 3                 200p 
Måleri 4                 200p 
Specialyrken 1 – 
plattsättning          100p 
Svenska 2/ Svenska 
som andraspråk 2 100p 
 

Individuellt val      200p    
Kurs i idrott och hälsa 
Kurs i estetiskt ämne 
Svenska 3              100p 
Engelska 6             100p 
Yrkeskurser            100p 

 

 

mailto:camilla.lindbladmodig@sodertalje.se
mailto:miriam.janzon@sodertalje.se
mailto:andreas.lindback@sodertalje.se
http://www.sodertalje.se/torekallgynnasiet.se
mailto:torekallgymnasiet@sodertalje.se

