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Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad 

Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad är en bred utbildning där du har möjlighet att fördjupa dig 
efter just det som du är intresserad av.  

Du kommer att utveckla dina kunskaper inom nyproduktion, ombyggnad och renovering. Stor vikt läggs vid 
entreprenörskap och företagande, en god grund för att samverka på arbetsplatsen och med kunder. Givetvis läggs också 
vikt på säkerhetscertifieringar som brandfarliga arbeten, och ställningsbyggnad.  

Som byggarbetare kan du ha många olika arbetsplatser, där en arbetsplats är klar går du vidare till nästa. Arbetet sker 
både inomhus och utomhus och det finns en mängd yrken att välja mellan. Väljer du att fördjupa dig inom specialyrken kan 
du t.ex bli plattsättare, håltagare, glastekniker eller takmontör.  

Som på alla yrkesprogram innehåller din utbildning minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, hos ett företag som 
känner lika stort ansvar för din utbildning som vi.  

På alla yrkesprogram läser du mot grundläggande högskolebehörighet. Du kan välja detta istället för yrkeskurser eller 
tillsammans med yrkeskurser. Det finns också möjlighet att välja bort kurserna mot grundläggande högskolebehörighet i 
samråd med skolans studie- och yrkesvägledare. Antal poäng du läser hos oss kommer därför att vara individuellt,  
antingen 2500 poäng eller 2800 poäng. Oavsett kommer du få en förstklassig utbildning och vi på Bergstrands 
gymnasium är rekommenderade av BYN, Byggbranschens yrkesnämnd. 

År 3 

Gemensamma kurser 
Husbyggnadsprocessen forts. 100 
Husbyggnad 3 200 
Svenska/Svenska som andraspråk 3* 100 
Entreprenörskap** 100 
Gymnasiearbete 100 

Val av fördjupning 
Trä 1 100 
Trä 2  100 

Specialyrken 1 100 
Specialyrken 2 200 

Golvläggning 1 100 
Golvläggning 2 100 

Mur- och putsverk 1 100 
Mur- och putsverk 2 100 

Individuellt val 100-200 poäng 
Trä 3  100 
Specialyrken 3  200 
Golvläggning 3  200 
Mur- och putsverk 3 100 
Servicekunskap 1 100 
Idrott och hälsa 2 100 
Estetisk kommunikation  100 
Matematik 2 100 

Sammanlagda poäng år 3:  900/1000 

År 1 

Gemensamma kurser 
Svenska/svenska som andraspråk 1 100 
Matematik 1a  100 
Engelska 5 100 
Samhällskunskap 1a1     50 
Idrott och hälsa 1     50 
Bygg och anläggning 1  200 
Bygg och anläggning 2  200 

Sammanlagda poäng år 1: 800 

  50 
  50 
  50 
  50 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

År 2 

Gemensamma kurser 
Historia 1a1 
Religion 1 
Naturkunskap 1  
Idrott och hälsa 1 forts.  
Husbyggnadsprocessen 
Husbyggnad 1  
Husbyggnad 2  
Betong 1* 
Golvläggning 1*  
Svenska/svenska som andraspråk 2* 
Engelska 6* 

Sammanlagda poäng år 2: 800/1000

* Kursen går att välja bort i samråd med studie- och yrkesvägledare. 
** Entreprenörskap läses ej vid fördjupning mot specialyrken


