
BYGG- &  
ANLÄGGNINGS- 
PROGRAMMET
Vad vore ett samhälle utan hus? Byggbranschen är viktig och består av många
olika inriktningar och kompetenser. Den står också inför en teknisk utveckling
som förändrar arbetssätten – och behöver därför massor av ny arbetskraft.

Hos oss kan du välja mellan nedanstående inriktningar och 
profiler. Alla utom byggnadssnickare ges endast som lärling.  
Du kan alltid lägga till kurser som ger dig grundläggande be
hörighet för högskola eller universitet, eller studera vidare  
på yrkeshögskola.
 
HUSBYGGNAD – BYGGNADSSNICKARE S
Här får du träna på hela byggnadsprocessen, från ritning till  
att sista beslaget är på plats. Den här inriktningen är skolför
lagd men en stor del av lärandet är arbetsplatsplatsförlagt, så 
kallat apl. Här ingår även flera certifieringar, bland annat för 
Heta arbeten och Säkra lyft, samt motorsågskörkort A.

HUSBYGGNAD – BETONGARBETARE L
Betong är det dominerande materialet för både husgrund och 
stomme och förekommer också i t. ex vägar och broar. Betong
arbetare sätter formar, armerar, gjuter och efter behandlar.

MARK OCH ANLÄGGNING L
Den här inriktningen lär dig allt från att anlägga gräsmattor  
till att bygga vägar. Exempelvis mark arbeten för järnvägar,  
ledningar och husgrunder, platt, asfalt och stenbeläggningar. 

MÅLERI L
Inriktningen måleri lär dig tekniker för att bli specialist på  
behandling av ytor, som underarbeten och grundning, spack
ling, målning, tapetsering samt marmorering och dekoration. 
Du lär dig även färgens estetiska värden och skyddande 
egenskaper.

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

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 
Bygg och anläggning 1  200 p
Bygg och anläggning 2  200 p

PROFIL BYGGNADSSNICKARE
Husbyggnadsprocessen  200 p 
Husbyggnad 1  100 p 
Husbyggnad 2  200 p 
Husbyggnad 3 ombyggnad  200 p 

Programfördjupning byggnadssnickare 
Specialyrken 1  100 p 
Trä 1 – stommar  100 p 
Trä 2 – beklädnader  100 p 
Trä 3 – montage  100 p 
Valbara alternativ:
Specialyrken 1s  100 p 
Svenska 2 eller Sv som andraspråk 2 100 p

Individuella val 
Individuellt valbar kurs BA år 2  100 p
Individuellt valbar kurs BA år 3 100 p

Gymnasiearbete  100 p

Poängplaner för lärlingsutbildning finns 
på webben: marksgymnasieskola.se

Poängplanen är prliminär och kan komma att ändras..

Hör av dig till oss med frågor eller om du vill  
komma på besök! 
byggoanlaggningsprogrammet@mark.se

S = Endast skolförlagt  L = Endast lärlingsutbildning


