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Betongarbetare
Lernia
Utbildare:

Lernia

Betongarbetaren är specialist på arbete med betong.

Kursstart:

Kontinuerliga starter

Kurstid:

Individuell

Anm.kod:

BETLE

Du arbetar med armering av betongkonstruktioner,
gjutning, golvläggning, montering av betongelement
m.m.

Ansökan:

Senast 4 veckor före start
Växjö kommun
Arbete och välfärd
Växjölöftet vuxenutbildning
Box 1222
351 12 Växjö

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.

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
betongarbetare när du fyller i ansökningan.
Vilka kurser som ska ingå i just din studieplan, görs upp
tillsammans med lärare när du antagits till utbildningen.
De kurser som kan ingå i din profil hittar du på baksidan
av detta blad.
En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.
Välkommen med din ansökan!

Mer information
www.lernia.se
Växjölöftet
Vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledare
Kontaktcenter, telefon: 0470-410 00 • E-post: studievagledning@vaxjo.se

VÄXJÖLÖFTET
Vuxenutbildning

Växjölöftet är ett samarbete mellan Växjö kommun,
Arbetsförmedlingen och näringslivet för att skapa fler jobb i Växjö.
www.vaxjo.se/vuxenutbildning
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Kurser som kan ingå i den individuella studieplanen
KURS					KURSKOD		POÄNG
Bygg och anläggning 1		

BYGBYG01		

200

Bygg och anläggning 2		

BYGBYG02		

200

Husbyggnadsprocessen		HUSHUB0		200
Husbyggnad 1			HUSHUS01		100
Husbyggnad 2			HUSHUS02		200
Husbyggnad 3 - ombyggnad		

HUSHUS03		

200

Betong 1 - lågform och platta på mark
					BETBET01		100
Betong 2 - väggar och pelare		

BETBET02		

100

Betong 3 - bärlag			

BETBET03		

100

Betong 4 - golv			

BETBET04		

100

Mur och putsverk 1 - grundmur

MURMUR01		

100

Orienteringskurs (avser certifieringar)			

100

