
Poängplan
Måleri 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

Svenska 2*
Svenska 3*

Engelska 6*
 Antal poäng du läser

Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

Antal poäng du läser

Programinriktning
Måleriprocessen

Måleri 1
Antal poäng du läser

Programfördjupning 
Måleri - dekorationstekniker

Måleri - äldre målningstekniker
Måleri 2
Måleri 3
Måleri 4
Måleri 5

Måleriprocessen
Servicekunskap

Antal poäng att välja

Gymnasiearbete

Individuellt val 
Estetiskt kommunikation 

Entreprenörskap 
Matematik 2a

Idrott och Hälsa 2 
Antal poäng att välja
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100

2800

JoHaNNESfREdSvägEN 9-11, 168 69 BRoMMa
08-409 14 200

stockholm@beut.se

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

*I samråd med studie- och yrkesvägledare kan du välja bort att läsa in
högskolebehörigheten, dvs svenska 2, svenska 3 och engelska 6

100
100
100



För mer info: beut.se JoHaNNESfREdSvägEN 9-11, 168 69 BRoMMa
08-409 14 200

stockholm@beut.se

Inriktning Måleri
Bygg- och anläggningsprogrammet

Känslan att
få skapa!

TVÄRBANANS STATION:

JOHANNESFRED

Branschrekommenderad skola
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN)

har bedömt att Bergstrands gymnasieskolor 

i Stockholm och Uppsala uppfyller kriterierna 

att ha förutsättningar att ge grundläggande 

yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens 

krav, och är därmed branschrekommenderade.

Yrkesutgångar
Efter examen kan du bland annat arbeta som 

byggnadsmålare inom eller utomhus.

Högskolebehörighet
I samråd med studie- och yrkesvägledare kan 

du välja bort att läsa in högskolebehörigheten, 

dvs svenska 2, svenska 3 och engelska 6. Vill 

du någon gång i framtiden studera på 

högskola kan du alltid läsa in 

högskolebehörighet senare.

För dig som vill skapa i färg
Brinner du för att skapa i färg? att arbeta som målare passar dig som vill jobba
både praktiskt och fysiskt.

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 Måleri
denna inriktning ger kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och
utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnads material samt kunskaper
om färgens estetiska och skyddande värden.

Så går utbildningen till
På Bergstrands kommer du att lära dig om olika tekniker samt förmågan att
utvärdera arbetsprocessen och följa en arbetsbeskrivning. I vår bygghall får
testa på alla olika moment inom utbildningen så att du har en stabil grund att
stå på när du skall gå ut på aPL.

Arbetsplatsförlagt lärande APL
Minst 15 veckor kommer du vara på aPL (yrkespraktik). vi har ett nära samarbete
med måleri- och 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.




