BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

PÅVERKA
DIN FRAMTID
Är du händig och nyfiken på hur det är att arbeta med byggprojekt? Vill du ha ett varierat arbete och en framtid inom
byggbranschen? Då är Bygg- och anläggningsprogrammet
något för dig.

VARFÖR BYGG - OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET PÅ
HÖGBERGSSKOLAN?
Du arbetar med olika byggprojekt och lär dig kvalitetssäkra arbetet.
Du får planera, genomföra och dokumentera arbetet med tidsenliga
metoder och hjälpmedel.
Du får utveckla din kreativitet och initiativförmåga.
Du får arbeta både självständigt och i arbetslag och får en känsla för
vilka krav som kommer ställas på dig i ett framtida yrkesliv.

På Högbergsskolan kan du läsa inriktningen husbyggnad och välja mellan
att fördjupa dig i träarbete eller betongarbete. Gemensamt för de båda yrkesfördjupningarna är att undervisningen
sker i välutrustade lokaler och att du
har många möjligheter till specialisering.
Träarbetare passar dig som vill arbeta
med alla typer av snickeriarbeten.
Du får lära dig att bygga träkonstruktioner, isolera, montera ytterpaneler,
dörrar och skåpinredning. Du får
kunskap i hur man bygger träformar för
betonggjutning. Är du mer intresserad
av att arbeta med armering och gjutning
av betongkonstruktioner så väljer du
att fördjupa dig inom betongarbete.

Då lär du dig också att armera och
gjuta golv och väggar samt murning
av källargrund och utfacknings- och
mellanväggar. Du får minst 15 veckors
arbetsplatsförlagd utbildning vilket ger
dig möjlighet att använda och värdera
de arbetsmetoder du lär dig.
Högbergsskolan ger dig dessutom
möjlighet att läsa kurser som ger dig
högskolebehörighet, allt för att du ska
kunna utforma en utbildning som passar
just dig. Så oavsett om du vill bli träarbetare, betongarbetare eller läsa vidare
till byggnadsingenjör kommer Bygg- och
anläggningsprogrammet passa dig.
Läs mer om Högbergsskolan och våra
program på hogbergsskolan.se

BYGG- OCG ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER

Engelska 5

Religionskunskap 1

Historia 1a1

Samhällskunskap 1a1

Idrott och hälsa 1

Svenska 1 eller

Matematik 1a

Svenska som andraspråk 1

Naturkunskap 1a1
Bygg och anläggning 1

Bygg och anläggning 2

KURSER INOM INRIKTNING
HUSBYGGNAD

Husbyggnad 1

Husbyggnad 3 – ombyggnad

Husbyggnad 2

Husbyggnadsprocessen

EXEMPEL PÅ KURSER INOM
PROGRAMFÖRDJUPNINGEN

Trä 1 stommar

Betong 2 väggar & pelare

Trä 2 Beklädnad

Betong 3 bärlag

PROGRAMGEMENSAMMA
KURSER

INDIVIDUELLT VAL
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

200 poäng valfria kurser
Möjlighet att inom programmet läsa kurser för grundläggande
behörighet till högskola och universitet

FÖLJ OSS:

facebook.com/hogbergsskolan

instagram.com/hogbergsskolan

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
SYV nås via skolans växel - 0293-21 83 64
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