
Poängplan
Anläggningsfordon 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
Anläggningsförare -process

Anläggningsförare 1
Anläggningsförare 2
Anläggningsförare 3

Antal poäng du läser

Programfördjupning 
Anläggning - ledningsbyggnad

Anläggning - vägbyggnad
Motor- och röjmotorsåg

Anläggningsförare 4
Servicekunskap

Antal poäng att välja

Individuellt val
Svenska 2
Svenska 3

Engelska 6
Estetiskt kommunikation

Entreprenörskap
Matematik 2a

Idrott och Hälsa 2
Antal poäng att välja

Gymnasiearbete

Totalt antal poäng inom utbildningen

För dig som vill läsa in högskolebehörighet
Svenska 2
Svenska 3

Engelska 6
Antal poäng
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KOLSTAVÄGEN 20, 195 91 MÄRSTA
08-409 14 200

sigtuna@beut.se

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



För mer info: beut.se

Inriktning Anläggningsfordon
Bygg- och anläggningsprogrammet

Känslan att vara
maskinförare!

KOLSTAVÄGEN 20, 195 91 MÄRSTA
08-409 14 200

sigtuna@beut.se

Yrkesutgångar
Exempel på yrken som kanske intresserar dig 

som väljer inriktningen anläggningsfordon kan 

vara: bygg- och anläggningsförare, kranbils-

förare, kranförare, lastmaskinförare, skog- 

maskinförare, väg- och anläggningsarbetare.

Högskolebehörighet
Du kan också välja att läsa in högskole- 

behörighet om din plan är att läsa vidare på 

högskola efter examen.

För dig som gillar fordon och byggprocesser
Vill du köra riktigt stora och moderna anläggningsmaskiner och komma igång och 
jobba direkt efter gymnasiet? Vill du arbeta i en bransch som söker hundratals 
nya medarbetare varje år? Då är inriktningen anläggningsfordon nåt för dig!

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 anläggningsfordon
Inriktningen kommer bland annat ge dig kunskaper i markarbeten som schaktoch
materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt
trafikkunskap. Du får även kunskaper om hur modern navigationsutrustning
används, om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt
kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk.

Så går utbildningen till
Du får lära dig att köra och arbeta med olika entreprenadmaskiner som 
grävmaskin och hjullastare vid grundläggning, ledningsbyggnad och vägbyggnad.
För att kunna utföra grävningsarbeten behöver du också ha kunskap om olika
markförhållanden, vilka egenskaper grus, sand och berg har. Hos Bergstrands 
kommer du få prova 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.




