
Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att 
bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.  
Vi blandar teori med praktik och under andra och tredje året får du arbeta  
på en arbetsplats under ett antal veckor, så kallad APL. 

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera på yrkes-
högskola eller universitet. Arbetsmarknaden är god i Nyköping med omnejd 
och i regel får våra elever jobb direkt efter gymnasiet. Flera tänkbara yrken är 
exempelvis snickare, murare, plattsättare, målare och plåtslagare.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  (100 p)
Idrott och hälsa 1  (100 p)
Matematik 1a  (100 p)
Naturkunskap 1a1  (50 p)
Religionskunskap 1  (50 p)
Samhällskunskap 1a1  (50 p)
Svenska 1/ 
Svenska som andraspråk 1  (100 p)
Historia 1a1  (50 p)

Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1  (200 p)
Bygg och anläggning 2  (200 p)

Inriktningsämnen  (400–700 p)

Programfördjupning  (500–800 p)

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete BA  (100 p)

Totalt  2500 p

DINA VAL

Förutom att du får en yrkesexamen kan 
du på det individuella valet välja kurser 
som ger dig grundläggande behörig-
het till högskola och universitet.

VAD KAN JAG BLI?

• snickare
• murare
• plattsättare
• målare
• plåtslagare

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
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HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du kan få grundläggande högskolebehörighet på detta pro-
gram genom att anpassa kurserna inom det individuella valet.

VAL AV INRIKTNING

Du väljer programinriktning 
på våren i årskurs 1.BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

Inriktning byggnation ger dig kunskap om byggna-
tion och renovering av olika typer av byggnader. Du 
får kunskaper som gör att du kan arbeta som exem-
pelvis snickare, plattsättare eller murare.

Inriktningsämnen
Husbyggnadsprocessen (200 p)
Husbyggnad 1 (100 p)
Husbyggnad 2 (200 p)
Husbyggnad 3 – ombyggnad (200 p)

Programfördjupning (500 p)
Eleven väljer själv (500 p)

Inriktning måleri ger dig kunskap om ny- och om-
målning, uppsättning av olika väggbeklädnader och 
färg. Du får kunskaper som gör att du kan arbeta som 
målare.

Inriktningsämnen
Måleriprocessen (200 p)
Måleri 1 (200 p)

Programfördjupning (800 p)
Måleri 2 (200 p)
Måleri 3 (200 p)
Måleri 4 (200 p)
Eleven väljer själv (200 p)

Här får du grundkunskaperna för plåtslageri och 
lär dig mer om plåtslageriprocessen. Du läser även 
ventilationsplåtslageri och kan för- djupa dig inom 
ventilation.

Inriktningsämnen
Plåtslageriprocessen (200 p)
Plåtslageri - grunder (100 p)
Ventilationsplåtslageri 1 (100 p)

Programfördjupning (800 p)
Eleven väljer själv (800 p)

BYGGNATION

MÅLERI

PLÅTSLAGERI OCH VENTILATION

POÄNGPLAN




