
Yrkesprogram

BYGG- &  
ANLÄGGNINGS- 
PROGRAMMET
Du får all den kompetens du behöver för de grundläggande yrkeskraven inom 
husbyggnad och anläggning.

DU FÅR EN BRED BAS OCH EN 
YREKSINRIKTNING
Undervisningen i årskurs 1 är gemensam. Här 
inriktas grundutbildningen på baskunskaper om 
de olika yrkena inom byggområdet. Utbildningen 
börjar med stor bredd för att senare smalna av 
mot det yrkesval du gjort. Genom t ex studiebesök, 
kortare praktik eller undervisning i avsnitt som 
är gemensamma för inriktningen får du insikt i 
byggbranschens olika yrken.

INRIKTNINGAR
Du får möjlighet att välja mellan inriktningen 
Husbyggnad och inriktningen Mark och 
anläggning. Du väljer inriktning inför årskurs 2.

HUSBYGGNAD
Yrkesval: Träarbetare, murare, betongarbetare, 
golvläggare och specialyrken som undertaks-
montör, håltagare och plattsättare. Inriktningen 
ger kunskaper i nybyggnation, renovering och 
ombyggnation av bostäder och lokaler samt även 
av broar och andra anläggningskonstruktioner. 
Innan specialisering får man en gemensam grund.

MARK OCH ANLÄGGNING
Yrkesval: Väg- och anläggningsarbetare, 
beläggningsarbetare. Inriktningen ger kunskaper 
i markarbeten för vägar, husgrunder, ledningar, 
gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET 
Du får under de två första årskurserna läsa 
gymnasiegemensamma ämnen, bland annat 
svenska, engelska och matematik, vilket gör att 
du får en yrkesexamen och kan söka vidare till 
yrkeshögskola. 

APL – ARBETSPLATSFÖRLAGT 
LÄRANDE
Under årskurs 2 och 3 får du arbetsplatsförlagt 
lärande, APL, någonstans i regionen under minst 
15 veckor av skoltiden. En utsedd handledare 
ser till att du får lära dig vad det innebär att vara 
byggare. Din yrkeslärare håller kontakt med dig 
som elev, din handledare och arbetsledningen 
på APL-platsen för att se till att du får en bra 
utbildning.

EGET FÖRETAG?
Arbetsmarknaden skiftar mycket inom 
byggbranschen. Det finns möjligheter för 
en skicklig yrkesman att starta eget företag. 
Utbildningen är certifierad enligt BYNs krav 
(Byggnadsindustrins Yrkesnämnd).

CERTIFIERAD ENLIGT BYNS KRAV
(Byggnadsindustrins Yrkesnämnd)

YRKESVAL

Husbyggnad:
Träarbetare, murare, betongarbetare, golvläggare 
och specialyrken som undertaksmontör, håltagare 
och plattsättare.

Mark och anläggning:
Väg- och anläggningsarbetare, beläggningsarbetare.

BA



KONTAKT & MER INFORMATION

E-post: stefan.mansson@eslov.se

eslov.se/byggochanlaggningsprogrammet

Carl Engströmgymnasiet Eslöv

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matamatik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Bygg- och anläggning 1 200
Bygg- och anläggning 2 200

Inriktning Husbyggnad 700 poäng
Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 200

Programfördjupning Husbyggnad 500 poäng
*1
Inriktning Mark och anläggning 500 poäng
Anläggningsprocessen 200
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200

Programfördjupning Mark och anläggning 700 poäng
*2

Individuellt val 200 poäng 200

Gymnasiearbete 100

Summa poäng 2500

Med reservation för ändringar

*2 Yrkesutgång: Beläggningsarbetare, Väg- och anläggningsarbetare.

Bygg- och anläggningsprogrammet 20/21 Poängplan

*1 Yrkesutgång: Betongarbetare, Golvläggare, Håltagare, Murare, Plattsättare, Tak- och 
tätskiktsmontör, Träarbetare, Undertaksmontör.


