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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.

Trä är vårt äldsta byggmaterial och trä ingår fortfarande i
alla byggprojekt. Material, verktyg, maskiner och arbetsmetoder har utvecklats, men hantverket är kvar. Träarbetaren finns med under hela bygget, från formsättning av
grunden till taktäckning och inredning.
Utbildningen läggs upp individuellt med yrkeskurser
som ingår i motsvarande nationella program i gymnasieskolan. Du som har tidigare yrkeserfarenhet kan
genomgå en spetsutbildning.
Innan du söker utbildningen är det viktigt att 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 på ansökan varför du vill gå just
denna utbildning.
En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.
Välkommen med din ansökan!

För mer information, se
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Kurser som kan ingå i din studieplan
KURS						KURSKOD		POÄNG
Husbyggnadsprocessen			HUSHUB0		200 p
Husbyggnad 1				HUSHUS01		100 p
Husbyggnad 2				HUSHUS02		200 p
Husbyggnad 3 - ombyggnad			
HUSHUS03		
200 p
Trä 1 - stommar				
TRÄTRK01		
100 p
Trä 2 - beklädnad				
TRÄTRK02		
100 p
Trä 3 - montage				
TRÄTRK03		
100 p
Bygga i trä					TRÄBYG0		100 p
Ställningsbyggnad				HUBSPC01S		100 p

