BA
Bygg- och
anläggningsprogrammet
Vi är till för dig som vill arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen med ett fritt och skapande yrke.
Utbildningen leder fram till yrken där du måste kunna arbeta självständigt och i arbetslag. Du läser
både gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen under alla tre åren. I utbildningen
ingår även arbetsplatsförlagt lärande, APL. Oavsett om du vill ha ett praktiskt eller teoretiskt jobb i
framtiden är det här programmet för dig. Examen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan
och du som vill läsa vidare kan få grundläggande behörighet till högskolan.

Årskurs 1
Under det första året får du prova på grunderna i olika
byggyrken så att du kan välja den yrkesinriktning som du
vill fortsätta dina studier mot.
Yrkesinriktning husbyggnad ger möjlighet att välja
mellan olika yrken (se exempel i rutan bredvid).
Redan första året får du möjlighet att bygga riktiga
objekt till kund.

Årskurs 2 och 3
Du fortsätter med programfördjupning mot den
yrkesinriktning du har valt samt individuellt val och
gymnasiearbete. Utbildningen genomförs på skolan,
inom olika företag och programmets egna byggobjekt.
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Exempel på yrkesutgångar
• Betongarbetare
• Murare
• Träarbetare
• Byggnadsmålare - Lärlingsutbildning

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Tonny Andersson
tonny.andersson@lindesberg.se

Växel:
Direkt:

0581-810 00
0581-813 23, 070-394 54 27

lindeskolan.se
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Gymnasiegemensamma
kurser
Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1a:1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a:1
Svenska 1 el. Svenska som andraspråk 1

Programfördjupning
100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

Elementmontering / Svenska 2
Entreprenörskap och företagande
Trä 1 - stommar
Trä 2 - beklädnad
Trä 3 - montage

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

För elever som går NIU- eller RIG-utbildning ingår
programfördjupning i ämnet specialidrott med 200 p.

Programgemensamma
karaktärskurser
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

200 p
200 p

Gymnasiearbete
Individuellt val

100 p
200 p

Inriktning
Husbyggnad
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3

200 p
100 p
200 p
200 p
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