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Förkunskaper:

Svenska/svenska som
andraspråk och matematik
motsvarande grundskolenivå.

Kombinera utbildningen med studier i svenska
Om du läser sfi eller svenska som andra språk kan
du läsa denna yrkesutbildning samtidigt.
Då läser du 50 procent svenska och 50 procent
yrkesutbildning. Förkunskapskravet är betyg i Sfi
på nivå B.

För mer information, se
www.lernia.se

Golvläggare är en relativt ny yrkesgrupp inom byggbranschen. Som golvläggare kommer du in i ett bygges
slutskede och lägger golvens ytskikt med olika material
t.ex. linoleum, kork eller plast.
Du kan också lägga heltäckningsmattor och parkettgolv.
Ett stort arbetsområde är våtrum. Det vanligaste är
plastgolv med svetsade vattentäta fogar men du ska
även kunna klä våtrumsväggar med plastmaterial.
Utbildningen läggs upp individuellt. I samverkan med
dig som kursdeltagare arbetar vi fram din individuella
utbildningsplan med yrkeskurser som ingår i motsvarande nationella program i gymnasieskolan. De kurser som
kan ingå i din profil hittar du på baksidan av detta blad.
Innan du söker utbildningen är det bra om du har ett
samtal med en studie- och yrkesvägledare. Efter samtalet rekommenderar vi att du gör ett studiebesök på
utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om
utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg
samt kraven som ställs på dig som studerande.
Glöm inte att motivera varför du vill läsa till golvläggare
på ansökan. Vilka kurser som ska ingå i just din studieplan, görs upp tillsammans med lärare när du antagits
till utbildningen.
En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

Välkommen med din ansökan!
Växjölöftet
Vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledare
Kontaktcenter, telefon: 0470-410 00 • E-post: studievagledning@vaxjo.se
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Kurser som kan ingå i den individuella studieplanen

KURS					KURSKOD		POÄNG
Husbyggnadsprocessen		HUSHUB0		200p
Husbyggnad 1			HUSHUS01		100p
Husbyggnad 2			HUSHUS02		200p
Husbyggnad 3 - ombyggnad		

HUSHUS03		

200p

Golvläggning 1			GOLGOL01		100p
Golvläggning 2			GOLGOL02		100p
Golvläggning 3 - trå och laminat

GOLGOL03		

200p

Keramiska plattor			HUBSPC01S		100p
Orienteringskurs (avser certifieringar)			

100p

