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Vuxenutbildningar
för viktiga jobb!
ANSÖK FR.O.M slutet mars 2022

Härlig stämning
och lärare som bryr sig
Vi brukar få höra att Bergstrands vuxenutbildning i Stockholm skiljer
sig mycket från andra liknande skolor. Här finns inte samma distans
mellan lärare och elever. Alla pratar och fikar med alla, något som
ger en avslappnad stämning. När eleverna trivs och har nära kontakt
med lärarna blir också studieresultaten bättre.
Moderna och ljusa lokaler
Vår vuxenutbildningen i Stockholm är belägen på två adresser i Bromma, fordons och transportutbildningarna
sker på Johannesfredsvägen 9-11 och byggutbildningarna sker på Ranhammarsvägen 14 i Bromma. Lokalerna
är stora och utrustade med den senaste tekniken. Allt är byggt och anpassat för bästa möjliga undervisning.

Båda våra skolor ligger nära Tvärbanan
Du tar dig bekvämt med Tvärbanan till våra skolor, stationen heter Johannesfred och den till Ranhammarsvägen
heter Norra Ulvsunda. Att gå mellan skolorna tar ca 10 minuter. Det spelar ingen roll var i Stockholmsområdet
du bor. Du tar dig hit enkelt med Tvärbanan från Hammarby i söder eller Solna i norr.

Ingrid & Shahab är våra rektorer på vuxenutbildningen
Ingrid Eriksson ansvarar för all vuxenutbildning inom fordon och transport och de utbildningarna sker utifrån
vår skola på Johannesfredsvägen i Bromma. Shahab Mesbah ansvarar för all vuxenutbildning inom bygg och
de utbildningarna sker på vår skola på Ranhammarsvägen i Bromma.

Varför Bergstrands vuxenutbildning?
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Du formar din egen
framtid

Jobb i sikte

Här utvecklas du på väg mot
ett viktigt jobb. Vi sätter dig
i centrum och är öppna för
nytänkande.

Du utbildas till ett yrke med
ljus framtid. Alla våra
utbildningar svarar mot stora
behov bland företagen.
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Lätt att få jobb och
du kan plugga vidare

Du praktiserar på
riktigt bra företag

Du är redo för anställning
vid utbildningens slut. Målet
är att du ska få ett jobb där
du trivs och utvecklas.
Efter utbildningen kan du
också plugga vidare om
du föredrar det.

På alla orter vi finns har vi
skapat samarbeten med
välrenommerade företag
för APL (arbetsplatsförlagt
lärande). Tillsammans med
dem och dig gör vi allt för
att uppnå en bra utbildning
som leder till en anställning.

Ansökan Stockholm

Vuxenutbildning &
kombinationsutbildningar
Beroende på vilken utbildning du vill söka till är det olika
tillvägagångssätt.
Alla ansökningar till Bergstrands Vuxenutbildning går via din hemkommun.
Du får också ditt antagningsbesked från din kommuns vuxenutbildning.
När du går in på din hemkommuns ansökningssidor söker du efter den
utbildning på Bergstrands Vuxenutbildningar som du vill gå, och ansöker
därefter på sidan.
Du som vill gå en kombo-utbildning söker via Stockholm stads komvux.
Är du folkbokförd i en annan kommun än Stockholm är det din hemkommun
som bestämmer om du får studera på komvux i Stockholms stad. När du har
sökt en kurs i Stockholms stad, skriv ut ansökan och lämna den till vuxenutbildningen i kommunen där du är folkbokförd.

Samtliga kursstarter, info om kursperioder samt ansökningslänkar hittar du här!
Vid frågor kring våra utbildningar eller om du vill komma på besök till våra
skolor, kontakta Vivi Johansson som är vår Studie- och yrkesvägledare på
vivi.johansson@bergstrandsutbildningar.se eller på telefon 08 409 142 09.
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Utbildningar
inom fordons- och
transportbranschen
Lastbilschaufför C eller CE
Gillar du stora, tunga fordon och att ta ansvar?
Tilltalas du av att färdas på vägarna och se nya platser,
i Sverige och Europa? Då är lastbilsförare ett jobb för dig!
Utbildningen innehåller både lärarledda lektioner och självstudier.
Under den tid vi är på skolan kommer vi även att vara ute och åka med
våra egna lastbilar från Volvo, Scania och Mercedes. Du läser mycket
om olika fordon, trafikregler, de lagar och förordningar som gäller för
transport, arbetsmiljö och säkerhet. Du får en grundläggande utbildning om den teknik som finns i olika fordon och dess motorer.
Under första terminen gör du även din praktik ute på ett transportföretag. Du får följa med någon som jobbar och lära dig hur arbetet
fungerar i praktiken. LÄS MER.

Bussförare
Ett serviceyrke med mycket social kontakt.
Varje dag träffar du många nya människor.
Yrket är också ansvarsfullt, när lasten kan bestå av många människor.
Efter utbildningen kan du jobba lokalt, till exempel i Stockholm eller
Köpenhamn. Du kan också köra turistbuss i Sverige eller utomlands.
Utbildningen innehåller både lärarledda lektioner och självstudier.
Under den tid vi är på skolan kommer vi även att vara ute och åka med
våra egna manuellt växlade bussar från Scania. Du läser mycket om
olika fordon, trafikregler, de lagar och förordningar som gäller för
transport, arbetsmiljö och säkerhet. Du får en grundläggande utbildning
om den teknik som finns i olika fordon och dess motorer. LÄS MER.

Ansökan, kursens längd
och start läs mer.
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Personbilsmekaniker
Du som väljer vuxenutbildningen personbilsmekaniker
gör ett val som är både tryggt och spännande.
Tryggt eftersom bilverkstäder och andra företag är på jakt efter duktiga
fordonstekniker och för att yrkets framtid är ljus. Spännande eftersom
du utbildar dig till ett yrke med stora valmöjligheter och stor variation.
Vill du framför allt serva bilar av ett visst märke? Vill du jobba på ett
stort servicecenter eller grunda en egen verkstad?
Det finns saker som alla personbilsmekaniker behöver kunna.
De kunskaperna och mycket mer får du på Bergstrands utbildningar.
Du lär dig både att felsöka, utföra service och att reparera.
Fordonsteknik är ett område som utvecklas snabbt. Elbilar och
högteknologisk elektronik har revolutionerat branschen och ställer
nya krav på Personbilsmekaniker. LÄS MER.

MC-mekaniker
Motorcyklar väcker känslor och kanske är du så fascinerad
av MC att du vill jobba med motorcyklar och motorer.
Då kan du välja utbildningen MC-teknik på Bergstrands. Dessutom
kommer du som väljer MC-teknik ha lätt att få jobb. Branschen har
stort behov av specialister inom MC-teknik.
MC-teknik är ett nischat yrke. För att trivas i branschen är du tekniskt
intresserad, tycker om att ta ansvar och att hjälpa andra. MC-teknikern
har nära kontakt och dialog med kunderna. Som utbildad MC-tekniker kan
du även arbeta med exempelvis båtmotorer eller andra småmotorer.
Helt enkelt service av alla slags motorer på företag, verkstäder samt
för de större motormärkena. LÄS MER.
Ansökan, kursens längd
och start läs mer.
Bergstrands vuxenutbildningar Stockholm
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Utbildningar
inom byggbranschen
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Anläggare
Jobbar utomhus och med ljus framtid.
Anläggarens hörselskydd släpper igenom ett dovt muller från maskinen
som jämnar marken där schaktmaskinen lastat av gruset. Anläggarna
gräver och jämnar i marken enligt markeringarna på byggritningen. En av
alla viktiga arbetsuppgifter en anläggare utför på byggarbetsplatser.
Anläggaren kan också bygga gator, vägar och broar, park- och trädgårdsanläggningar. Eller så lägger du räls, rör och asfalt. Arbetsuppgifterna
är nästan oändliga. LÄS MER.

Betongarbetare
Att susa fram på en bro man själv har lagt kan nog
kännas kaxigt. En betongarbetare har den möjligheten.
Att vara med och bygga stora konstruktioner i vårt samhälle är inget
ovanligt när man arbetar med betong. Som betongarbetare arbetar du
med hus-, väg- och brobyggen. Du armerar och gjuter både golv, väggar
och pelare. Förtillverkade betongelement blir allt vanligare och betongarbetaren tar hand om och monterar elementen på plats. Många konstruktioner kräver en avancerad armering och du kan specialisera dig på
armering i din utbildning.
Arbetet kan vara fysiskt krävande, men hjälpmedel som byggkranar
och betongpumpar underlättar arbetet och på Bergstrands får du
utbildning i att använda dem. LÄS MER.

Glastekniker
Ett klassiskt jobb med ljus framtid.
Din arbetsplats som glastekniker är troligtvis ett specialiserat företag med nära kundkontakt. Arbetet kräver att du är noggrann och du
använder både moderna tekniker och traditionellt hantverk.
En glastekniker underhåller, reparerar eller byter ut glas i fönster och
dörrar. Du kan konstruera fasader, tak och väggar av glas, men också
arbeta med bilglas eller tavelinramning. LÄS MER.

Ansökan, kursens längd
och start läs mer.
Bergstrands vuxenutbildningar Stockholm
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Golvläggare
Golvläggare kommer oftast in i slutskedet av byggprocessen. Valet av golvmaterial har både en funktionell
och estetisk sida.
Att lägga golv i våtrum kräver till exempel extra noggrannhet och
skicklighet för ett perfekt utfört jobb. När du lägger klinkers behövs
också ett öga för form och mönster.
Du arbetar med golvbeläggningar i material som plast, linoleum, kork,
klinkers och kakel. Du ska också kunna utföra specialjobb som till
exempel mönsterläggning av parkettgolv. Ett stort arbetsområde för
en golvläggare är väggar och golv i våtutrymmen. LÄS MER.

Målare
Målare färglägger allas vår vardag. Det är ett
tacksamt hantverk då resultatet gör sådan tydlig
skillnad på omgivningen.
Ena dagen överlägger du med inredaren angående en privatbostad.
Nästa projekt är ett antal trapphus som ska målas i ett nybygge.
Målare arbetar åt privatpersoner, kommunala verksamheter, på kontor
och i industrier. Av naturliga skäl sker det mesta utomhusjobbet
sommartid och på vintern arbetar man inomhus. Som målare träffar
du mycket folk, allt från kunder till fastighetsförvaltare och andra
hantverkare. LÄS MER.

Ansökan, kursens längd
och start läs mer.
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Murare
Muraren skapar hela dagarna och har kommit till sista
skiftet innan takfoten. Slänger upp murbruket med en
vändning i luften så bruket hänger kvar på sleven. Kom
det något på fasaden nedanför? Nej. – Perfekt!
Som murare tillhör du ett av de allra äldsta byggyrkena.
Och även om byggteknik och material förändras så behövs
murarens hantverksskicklighet. LÄS MER.

Plattsättare
Att sätta kakel och klinker är ett arbete där man får
använda både sin noggrannhet och precision men också
känslan för mönster och former.
Du arbetar med material som kakel, klinker, konstbetong eller mosaik.
Kakelbranschen har ökat kraftigt de senaste tio åren, både vad gäller
renovering och nybyggnation. Idag handlar mycket om design och
unika lösningar. Något som gör yrket mycket varierat och utmanande.
LÄS MER.

Stenmontör
Stenmontören lägger golv, sätter trappor och monterar
fasader av natursten såsom marmor, granit, skiffer,
sandsten och kalksten.
I detta yrke får du ofta visa din hantverksskicklighet genom att sätta
komplicerade stenmaterial i hallar, trapphus och öppna ytor. Resultatet
av arbetet ska vara funktionellt, dekorativt och bestå i många år.
I princip kan man beskriva stenmontören som en plattsättare, men
med skillnaden att man jobbar med tyngre material. Idag handlar
mycket om design och unika lösningar. Något som gör yrket
mycket varierat och utmanande. LÄS MER.

Ställningsbyggare
Att du är säkerhetstänkande och noggrann är mycket
viktiga delar i jobbet.
Det gäller att ställningarna håller för allt från att fungera som
materialupplag till att arbeta, stå och gå på.
En ställningsbyggare bör ha god fysik, men framför allt gäller det att
arbeta med rätt teknik. Det ställs höga säkerhetskrav på en byggnadsställning. Säkerhetskraven finns reglerade i särskilda föreskrifter.
LÄS MER.
Ansökan, kursens längd
och start läs mer.
Bergstrands vuxenutbildningar Stockholm
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Träarbetare/snickare
Att dra in lukten av färskt trä i näsan eller beundra den
vackra ådringen på en perfekt bit av furu eller ek är
ögonblick av träarbetarens arbetsdag.
Träarbetarens arbetsuppgifter är mycket varierande. Du är en av de
första som är med och lägger grunden för ett hus och du följer sedan
bygget ända fram tills det att köksinredningen finns på plats. LÄS MER.

Undertaksmontör
Undertak monteras inte bara för att skapa värme- och
ljudisolering, utan också i rent dekorativt syfte och för att
förändra rummets utseende.
Det vanligaste är att du jobbar med att dölja exempelvis rör, kablar och
ventilationstrummor och förbättra akustiken i rum.
Ditt jobb som undertaksmontörer är att bidra till en bättre inomhusmiljö,
då undertak bland annat fungerar som ljud- och värmeisolering. Ett
snyggt undertak kan dessutom höja ett helt rums utseende. LÄS MER.

Takmontör
Du tittar ut över staden från din plats högt uppe på
takåsarna.
Taket består av mycket vinklar och vrår och många lösningar har fått
komma efterhand. Snörasskydd, infästningar till livlinor och gångstråk
ska monteras.
Takmontör eller takläggare som det också kallas, är ett mångsidigt
yrke. Du gör hela tätskiktet som sedan täcks med olika takmaterial.
Vid renoveringar gör du hela underarbetet. Yrket är ett utpräglat utomhusjobb så det är en fördel om du gillar att leva med vädret. LÄS MER.

Ansökan, kursens längd
och start läs mer.
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Utbildningen sker i moderna lokaler hos
Bergstrands Utbildningar i Stockholm (Bromma):

Stockholm
Transport- och fordonsutbildningar
Johannesfredsvägen 9-11
168 69 Bromma
08-409 14 200

beut.se

stockholm@beut.se

Byggutbildningar
ranhammarsvägen 14
168 67 bromma
08-409 14 200
stockholm@beut.se

Sigtuna
Transportutbildningar
KOLSTAVÄGEN 20
195 91 MÄRSTA
08-409 14 200
bergstrandsutbildningar

Ansökan, kursens längd
och start läs mer.

