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Husbyggnad

KOLSTAVÄGEN 20, 195 91 MÄRSTA
08-409 14 200

sigtuna@beut.se

Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5

Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1

Matematik 1a
Naturkunskap 1a:1

Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a:1

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 
Antal poäng du läser

Programgemensamma ämnen 
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

Antal poäng du läser

Programinriktning 
Husbyggnadsprocessen 

Husbyggnad 1 
Husbyggnad 2 

Husbyggnad 3 - ombyggnad 
Antal poäng du läser

Programfördjupning
Trä 1 - stommar

Trä 2 - beklädnad
Trä 3 - montage

Betong 1 - lågform och platta på mark 
Betong 2 - väggar och pelare 

 Elementmontering
Antal poäng att välja

Individuellt val 
 Entreprenörskap 

Matematik 2a
Idrott och Hälsa 2

Service och bemötande 1
Servicekunskap 

Antal poäng att välja

Gymnasiearbete

Totalt antal poäng inom utbildningen

Grundläggande högskolebehörighet 
Svenska 2
Svenska 3

Engelska 6
Antal poäng

100
50
100
100
50
50
50
100
600

200
200
400

200
100
200
200
700

100
100
100
100
100
100
500

100
100
100
100
200

100

2800

300

Vi reserverar oss för att poängplanerna kan komma att 
förändras beroende på skolverkets riktlinjer samt
om antalet elever är för få.

100
100
100

100



För mer info: beut.se KOLSTAVÄGEN 20, 195 91 MÄRSTA
08-409 14 200

sigtuna@beut.se

Inriktning Husbyggnad
Bygg- och anläggningsprogrammet

Känslan när
bygget är klart!

Yrkesutgångar
Efter examen på Bergstrands är du färdig-

utbildad träarbetare, takmontör, plattsättare,

murare, golvläggare, glastekniker eller

betongarbetare.

Högskolebehörighet
Du kan också välja att läsa in högskole- 

behörighet om din plan är att läsa vidare på 

högskola efter examen.

För dig som vill bygga framtiden hus & byggnader
Spännvidden mellan jobb är stor och du behöver inte välja yrke första året. 
Men genom att välja Bygg- och anläggningsprogrammet beslutar du dig för att 
påbörja en resa på väg till ett viktigt jobb.

Första året, den viktiga grunden
Första året på Bygg- och anläggningsprogrammet är gemensamt för alla 
elever och ger dig en bred och grundläggande kunskap om byggprocessen,
nybyggnad och renovering. Du får också inblick i alla de yrkesutgångar som
Bergstrands utbildningar erbjuder.

Inriktning Husbyggnad
De elever som går inriktningen Husbyggnad kommer alltid vara eftertraktade
på arbetsmarknaden. Med rätt kunskaper och profil så får du ännu lättare ett
viktigt jobb. Vi på Bergstrands utbildningar utformar inriktningen Husbyggnad
tillsammans med branschen, så att du lär dig precis vad företagen efterfrågar.

Så går utbildningen till
Du får följa med på en resa från idé till färdigt hus. Vi läser om allt från bygglov,
lagar och markarbeten till att köpa tomt och bygga huset, vilken typ av hus,
energikrav och vilken standard det ska ha. Vidare gör vi byggkalkyler, ritningar
och modeller. I vår bygghall provar vi på alla moment som ingår i utbildningen, för
att du skall få en bra grund att stå på när du påbörjar din praktik.

Arbetsplatsförlagt lärande APL
Minst 15 veckor kommer du vara på APL (yrkespraktik). Vi har ett nära samarbete med 
byggföretag i branschen som säkerställer kvaliteten på din APL.

Lärlingsperioden efter gymnasiet
Efter gymnasiet inleder du nästa fas på väg mot ett yrkesbevis, som anställd lärling 
på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal påbörjar du din kvalificeringstid 
(30 - 36 månader beroende på inriktning) mot ditt yrkesbevis.




