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Valbara inriktningar
Betongarbetare alternativt
Ställningsbyggare
Utbildningsbeskrivning
Grundkurserna ger dig den grundutbildning som krävs för att arbeta med byggnation och anläggning. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och
miljömässigt. Du får även kunskap om branschens olika yrken och arbetsprocesser.
Inriktningsvalen Betongarbetare alternativt Ställningsbyggare, öppnar vägen till
arbete för dig när du har klarat kurserna.
Betongarbetaren är specialist på arbeten med betong. Du arbetar med armering av
betongkonstruktioner, gjutning, golvläggning, montering av betongelement samt
mycket annat.
Ställningsbyggaren monterar de ställningar som byggets olika yrkesgrupper behöver
för att kunna lösa sina uppgifter. Du arbetar med lösa rör och kopplingar och systemställningar. Montering av rullställningar, klätterställningar och hängställningar
är också vanligt.

Grundkrav för att bli antagen till utbildningen:
•

Grundläggande nivå i Svenska/svenska som andraspråk samt matematik

Utbildningens längd:
Grundutbildningen är ca 30 veckor, beroende på dina förkunskaper.
Påbyggnad Betongarbetare är ca 20 veckor
Påbyggnad Ställningsbyggare är ca 24 veckor
Yrkesutbildningen innehåller APL (Arbetsplatslärande) som är en obligatorisk del i utbildningen och
ger dig bra förutsättningar att skapa kontakter.
Efter utbildningen:
Efter avslutade kurser i yrkespaketet följer färdigutbildning som du får på ett företag inom branschen
med lärlingslön enligt gällande avtal. Yrkesbevis får du då du kommit upp i 6 800 timmar.
Kostnader:
Utbildningen kostnadsfri. Kurslitteratur är delvis digital, men litteratur som du behåller betalar du, ca
500 kr. Arbetskläder och skor (enligt lag) bekostar du själv, ca 1500. Vi tillhandahåller till bra paketpris.

CSN:
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det får du själv ansöka om.
Byggutbildning grund 700 p:
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUB0
HUSHUS01
HUSHUS02
HUSHUS01

200
100
200
200

Betongarbetare, påbyggnad 400 p:
Betong 1 Lågform och platta på mark
Betong 2 Väggar och pelare
Betong 3 Bärlag
Betong 4 Golv

BETBET01
BETBET02
BETBET03
BETBET04

100
100
100
100

Ställningsbyggare, påbyggnad 500 p:
Specialyrken 1
Specialyrken 2
Specialyrken 3

HUBSPC01S
HUBSPC02S
HUBSPC03S

100
200
200

Övrigt
Att tänka på:
Det är bra om du har Svenskt B-körkort eller motsvarande. Det är alltid en fördel inför anställning.
Engelska är ett språk som ofta används på byggplatser och det underlättar om du har kunskaper i
språket.

Ansök och läs mer på
www.norrkoping.se/vuxenutbildning
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