Bygg vår framtid
Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet
Bräckegymnasiet har utbildningar för dig som vill arbeta inom byggsektorn och trivs med att utföra ett ordentligt
hantverk. Som byggare ser du arbetet växa fram och det du producerar kommer människor att ha glädje av under
lång tid. Arbete inom byggbranschen är fritt, rörligt och variationsrikt. Du bygger vår framtid – hus, broar, vägar – som
kommer att finnas under lång tid.

Golvläggare
Som golvläggare kommer du in på en byggarbetsplats i slutskedet. Golvläggarens arbete är nästan uteslutande
inomhusarbete. Du arbetar med att lägga och reparera golv av trä, plast, linoleum, textil eller annat material. Att klä
våtrum ingår också i golvläggarens arbetsuppgifter.

Murare
Som murare arbetar du bland annat med att putsa väggar, mura fasader, husgrunder och skorstenar. Vissa murare
specialiserar sig på inredningsarbeten som att göra väggar, valv, eldstäder och skorstensstockar. En murare kan
också arbeta med kakelsättning.

Målare

Anläggare
Som anläggningsarbetare arbetar du med mark och grund för hus, vägarbeten och asfaltering, planteringar och stensättning. Du skapar utomhusmiljöer, alltifrån parker och gräsmattor till gator, vägar, broar, flygplatser och hamnar.

Som målare arbetar du med olika målningstekniker både vid nybyggen och vid reparationer. Du arbetar med fasadmålning och målning av snickerier. På Bräckegymnasiet får du också lära dig arbeta med dekorativ målning som
ådring och marmorering. Målaren sätter även upp tapeter och väv.

Anläggningsmaskinförare

Möbel- och inredningssnickare

Som anläggningsmaskinförare kör du hjullastare och grävmaskin. Varje större byggarbetsplats behöver anläggningsmaskinförare för att gräva byggrop och frakta undan markmassor. Anläggningsmaskinföraren gräver och schaktar för
vägbyggen. Ett vanligt arbete är att gräva i gator för fjärrvärme, vatten och avlopp eller andra ledningar.

Betongarbetare
Som betongarbetare är det du som bygger grunden och stommen av betong på hus och broar. Betongen kommer
färdig från en fabrik och betongarbetaren gjuter med den på byggarbetsplatsen. Vissa betongarbetare är specialiserade på armering. De gör konstruktioner av armeringsjärn som gör betongen starkare.

Byggnadssnickare
Som byggnadssnickare gör du alla träarbeten på ett bygge. Du arbetar med att sätta upp formar för betonggjutning,
men också med att montera dörrar, fönster, skåp och andra snickerier. Snickaren bygger även mellanväggar, spikar
tak och monterar väggbeklädnader såsom gipsskivor, spånplattor och paneler.

Glastekniker
Glasteknikern jobbar med allt från montering till reparationer av fasadglaspartier och fordonsglas. Glasteknikern håller
också på med tillverkning och montering av metall- och glaspartier i kontorsmiljöer, inglasning av uterum och entrépartier. Metallkonstruktioner med glas används också i tak och som fasadmaterial. Ytterligare arbetsområde är att
arbeta med inramningar av tavlor.
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Som möbel- och inredningssnickare på Bräckegymnasiet får du en basutbildning i traditionella snickerimaskiner. Utbildningen förbereder dig för arbeten inom områdena möbel- och inredningssnickeri, produktion inom snickerifabrik,
brädgård, möbel och inredningsreparation.

Plåtslagare
Som byggnadsplåtslagare arbetar du med att lägga tak på hus och att montera beklädnader på fasader. Du tillverkar
och monterar olika plåtdetaljer till bygget, som fönsterbleck och stuprör. Du kan också arbeta med ventilations- och
isoleringsteknik.

Stenmontör
Stenmontören monterar sten både inomhus och utomhus. Du jobbar i material som marmor, granit och skiffer. Natursten används ofta i offentliga byggnader som hotell, kontor och banker. De vanligaste arbetsuppgifterna är att sätta
trappor, lägga golv och montera fasader. Som stenmontör bör du ha en känsla för mönster, färg och form.

Undertaksmontör
Undertaksmontör är ett omväxlande inomhusjobb. Undertak används för ljud- och värmeisolering och för att dölja
rördragningar. Yrket är omväxlande, du arbetar med olika typer av undertak och i olika material.
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Gå vidare till yrkeshögskolan och bli arbetsledare eller ingenjör.
Välj grundläggande högskolebehörighet.
Nära kontakt med byggföretagen.
Upp till hälften av utbildningen på byggföretag.

Gymnasiegemensamma ämnen

För det mesta jobb direkt.

Kurspoäng

Exempel på kurser inom: Byggnadssnickare

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1

100

Husbyggnadsprocessen

200

Engelska 5

100

Husbyggnad 1–3

500

Matematik 1a

100

Träkonstruktioner 1–4

Samhällskunskap1a:1

50

Naturkunskap1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Totalt

600

Programgemensamma ämnen

Totalt

500
1 200

Exempel på kurser inom: Målare
Måleriprocessen

200

Måleri 1

100

Bygg- och anläggning 1

200

Glas 1 eller Golv 1

100

Bygg- och anläggning 2

200

Måleri 2–5

800

Totalt

400

Totalt
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