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BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
Byggprogrammet ger dig grundläggande kunskaper om nybygge,
underhåll, reparation, säkerhet och el. Du lär dig även att hantera de
vanligaste maskinerna. I årskurs ett får du prova på trä, betong, mureri,
måleri, plåt och anläggning. Kunskaper som lägger grunden för ditt val av
inriktning i årskurs två.

Inriktning

Gymnasiegemensamma ämnen

Du väljer inriktning till år 2. Varje inriktning har ett visst antal platser. För att
en inriktning ska starta krävs ett visst antal sökande. Om många elever väljer
samma inriktning sker urval efter betyg du erhållit i årskurs 1.

Engelska 5

Carlsund erbjuder ett stort urval av yrkesprogram
På Carlsund Utbildningscentrum har vi en nära kontakt med både näringslivet
och flera universitet. Du som går här har mycket praktik, vilket betyder att du
får in en fot på en eller flera arbetsplatser redan under studietiden!
Efter tre år på ett av våra yrkesprogram kan du gå vidare till jobb direkt eller
yrkeshögskola, men du har också möjlighet att utöka din utbildning för att få
grundläggande behörighet för högskolestudier.
På Carlsund går du bygg- och anläggningsprogrammet som lärlingselev
i årskurs två och tre, vilket innebär att den största delen av byggkurserna
utförs på praktik ute hos olika företag.

100 p

Historia 1

50 p

Idrott & Hälsa 1

100 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap

50 p

Samhällskunskap

50 p

Svenska 1

100 p

Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1

200 p

Bygg och anläggning 2

200 p

Individuellt val
Här kan du själv välja fördjupningskurser
som intresserar dig, eller kurser som ger dig
allmän behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är
förberedd för det yrkesområde som gäller
för den valda yrkesutgången. Det ska prova
elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

Inriktning Husbyggnad
Husbyggnad 1

100 p

Husbyggnad 2

200 p

Husbyggnad 3

200 p

Husbyggnadsprocessen

200 p

Programfördjupningar
Murare – Mur och putsverk 1-3

400 p

Träarbetare – Husbyggnad 1-3

400 p

Betongarbetare 1-4

400 p

Specialyrken plattsättare

400 p

Inriktning Plåtslageri
Plåtslageriprocesser

200 p

Plåtslageri grund

100 p

Ventilationsplåtslageri

100 p

Som plåtslagare genomför du en del av din
utbildning på IUC i Katrineholm.
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