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Byggutbildning – Inriktning
husbyggnad

Förkunskapskrav
Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända
betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt
svenska som andra språk. En kopia på ditt grundskoleoch/eller gymnasiebetyg skall bifogas ansökan.

Utbildningsanordnare: Yrkesakademin
Byggbranschen är i stort behov av personal och
anställningsmöjligheterna för en utbildad byggnadsarbetare är
goda. Yrkesvux utbildning syftar till att ge dig grundläggande
kunskaper och färdigheter i den teknik som krävs för arbeta
med nybyggnad, underhåll och reparationer. Du läser
motsvarande yrkeskurser som bygg- och
anläggningsprogrammet ger på gymnasieskolan med
inriktningen husbyggnad.
Husbyggnad
Du får lära dig att arbeta med byggnation och anläggning och
får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och
miljömässigt samtidigt som du får kunskaper om branschens
olika yrken och arbetsprocesser. I ditt yrkesliv arbetar du med
nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och
lokaler. Det kan vara småhus, lägenhetshus eller offentliga
större lokaler. Träarbetaren har många olika uppgifter under
hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är
klart med inredning och taktäckning. Ritningsläsning är en
viktig del av arbetet.
Kurser
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 – ombygg.
Husbyggnadsprocessen
Trä 1 – Stommar
Trä 2 – Beklädnad
Trä – Montage
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BYGBYG01
BYGBYG02
HUSHUS01
HUSHUS02
HUSHUS03
HUSHUSB0
TRÄTRK01
TRÄTRK02
TRÄTRK03
Totalt:

200 poäng
200 poäng
100 poäng
200 poäng
200 poäng
200 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
1400 poäng

Totalt:

1400 poäng

Arbetssätt och arbetsformer
Utbildningen genomförs till större delen i Yrkesakademins
lokaler på Osmundgatan 10 i Örebro, övriga delar genomförs
på lokala företag i form av APL. I utbildningen varvas
teoretiska genomgångar med praktiska övningar och studierna
bedrivs i grupp och enskilt. Utbildningen individanpassas
utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi
förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen
med utbildningen.
Studierna bedrivs på heltid och på dagtid, vilket innebär att du
förväntas följa arbetsplatsens arbetstider, samt att du kan
närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på
skolan. Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.
Utbildaren ansvarar för att ordna praktikplatser, men det finns
möjlighet att du själv hittar en arbetsplats där du kan
genomföra din lärlingstid. Praktikplatsen ska vara godkänd av
utbildningsanordnaren innan utbildningen startar. Praktikplats
kan i vissa fall anvisas i andra kommuner än Örebro, vilket kan
medföra restid.
Utbildningstid
Utbildningen börjar den 9 oktober 2017 och slutar fredagen
den 7 september 2018. Sommaruppehåll vecka 27-28 2018.
Sammanlagt 46 utbildningsveckor.
Ansökan och studievägledning
Sista ansökningsdag för utbildningen är fredagen den 25
augusti 2017.
Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare på
Cityakademin, Näbbtorgsgatan 12 i Örebro där det också
upprättas en individuell studieplan. Med din ansökan ska du
bifoga en kopia på ditt grundskole- och/eller
gymnasiebetyg.
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Ansökan lämnas eller skickas till:
Cityakademin – Vuxenutbildning i Örebro
Box 321 90
701 35 Örebro
Du som är inte är folkbokförd i Örebro lämnar ansökan till
din hemkommun.
Validering
Du som redan har erfarenheter och kunskaper från arbete eller
studier inom valt yrkesområde kan validera dina kunskaper.
Validering innebär en bedömning av en individs kunskaper
och kompetens oavsett hur, var eller när den har förvärvats.
Du får dina kunskaper identifierade, värderade och
dokumenterade mot kursmålen. Därefter kan du få intyg eller
betyg i gymnasiekurserna.
För planering av validering, kontakta studie- och
yrkesvägledare på Vägledningscenter.
Information och studievägledning
Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Cityakademin,
Näbbtorgsgatan 12 i Örebro, 019-21 10 00.
Läs mer på orebro.se/vagledningscenter.

Allmänt om yrkesinriktad utbildning
Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesinriktad
utbildning på gymnasienivå. Du kan söka kommunala
yrkesinriktade utbildningar även i andra kommuner.
Vid ansökan kontaktar du en studie- och yrkesvägledare och
tillsammans upprättar ni en individuell studieplan.
Känner du dig osäker på dina kunskaper eller vill förbereda dig
inför dina studier är du välkommen till Studieplanet på
Cityakademin. Här möter du lärare med olika
ämneskompetenser i en bra studiemiljö.
Vi finns på våning 2 i samma byggnad som Stadsbiblioteket,
Näbbtorgsgatan 12.
Läs mer på orebro.se/cityakademin.
Studiefinansiering
Samtliga kurser är CSN-berättigade. Studiemedel söker du på
csn.se. Uppgifter du behöver ange vid ansökan är studietid och
omfattning, dvs. poäng (se bladets framsida).
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Enklast ansöker du med e-legitimation eller bankID, i annat
fall beställer du en personlig kod från CSN, för att kunna logga
in på deras hemsida.
Kontaktuppgifter Yrkesakademin
Adress:
Osmundgatan 10, 703 63 Örebro
Kontaktperson: Clas Vallin, tel: 023-58 605

