BA • BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
Yrkesprogram
✓BYGGNATION ✓MÅLERI ✓LEDARSKAP ✓ANLÄGGNING ✓STORA CHANSER TILL JOBB
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA, är ett
yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Här
utvecklar du dina kunskaper och färdigheter i
byggnation, måleri, tapetsering, ombyggnad,
renovering och anläggning vid nyproduktion. Du lär
dig teknik och teori i våra stora bygglokaler och gör
riktiga jobb utanför skolans väggar.
Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du
löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din
förmåga att ta initiativ och vara kreativ och lär dig mer
om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i
att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra
arbetet med moderna metoder. Du lär dig att välja
utrustning, metoder och att arbeta på ett säkert sätt.
På BA är det viktigt med ansvar, förmåga att lösa problem
och att kunna lita på sig själv. Du använder hela tiden
huvudet och kroppen. I byggbranschen sköter arbetslagen
ofta ekonomin när de jobbar mot kundbeställningar.
Därför lär du dig att jobba mot kund i enlighet med lagar,
föreskrifter och bestämmelser. Du lär dig också att
planera, dela upp arbetsuppgifter, dokumentera, redovisa
och kvalitetssäkra arbetet. En av nycklarna i
byggbranschen är kommunikation. Här utvecklar du ditt
fackspråk och diskuterar utifrån olika perspektiv. När du
jobbar kommer du att möta olika människor på
arbetsplatser och i kundrelationer. Då är din
kommunikationsförmåga och förståelse för andra
människor viktig.
Under ditt första år jobbar du praktiskt med måleri,
tapetsering, snickeri, betongarbete, anläggning,
golvläggning och plattsättning. Du har teoretiska övningar
och grundkurser i rit- och mätteknik, arbetsmiljö,
datakunskap och entreprenörskap.

Strukturplan/ Bygg- och anläggningsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen
600
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100
Engelska 5
100
Matematik 1a
100
Idrott och hälsa 1
100
Historia 1a1
50
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

400
200
200

Anläggningsfordon Du lär dig om trafik och markarbeten
inom väg- och ledningsarbete. Inriktningen ger möjlighet
till jobb som t.ex. anläggningsmaskinförare,
grävmaskinförare, kranförare, lastmaskinförare.

Inriktning Anläggningsfordon
Anläggningsförare 1-4
Anläggningsförare process

900
800
100

Husbyggnad Du lär dig om byggnation och renovering av
byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen ger
möjlighet till jobb som t.ex. betongarbetare, golvläggare,
murare, glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare.

Inriktning Husbyggnad
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1, 2, 3

700
200
500

Måleri Du lär dig om ny- och ommålning, uppsättning av
olika väggbeklädnader och färg. Inriktningen ger möjlighet
till jobb som t.ex. byggnadsmålare.

Inriktning Måleri
Måleriprocessen
Måleri 1

400
200
200

Inriktningar

Framtiden Efter examen är du anställningsbar som
lärling och kan jobba inom ditt område. Du kan också
studera på yrkeshögskola eller högskola. För vidare
studier vid högskola erbjuds du möjlighet att komplettera
med kurser för att få grundläggande högskolebehörighet.
Bygg- och anläggningsbranschen öppnar dörrarna till en
framtid där du utvecklar och skapar Sveriges samhälle.
Byggnader, konstruktioner och infrastruktur är alla viktiga
delar i samhället och du blir en bidragande källa. Du ser
resultat efter varje arbetsdag och kan beskåda verk som
du har varit med att bygga. Tidigare elever jobbar idag
som byggnadsmålare, byggnadsarbetare, murare, arbetsledare och byggnadsingenjörer. Programmet förbereder
dig för att läsa vidare till byggnadsingenjör, arkitekt eller
arbetsledare om du kompletterar med rätt kurser.

Programfördjupningar*
300-800
Anläggning*
300
Husbyggnad*
500
Måleri*
800
* Läs utförligt fördjupningsutbud på hemsidan.
Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500

Se mer om oss på: sunnerbogymnasiet.se/bygg-och-anlaggningsprogrammet

