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Plattsättare

Utbildningsanordnare 

Utbildningsform

Lernia

Dagtid

Är du noggrann och har känsla för mönster 
och former? Vill du ha ett varierande yrke vad 
gäller arbetsplats och uppdrag? I så fall kan 
utbildningen till plattsättare vara något för 
dig. 

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i 
svenska grund/
svenska som 
andraspråk grund 
eller motsvarande 
kunskaper samt 
bedömas ha 
förutsättningar att 
kunna tillgodogöra 
dig utbildningen.



Plattsättare

Passar utbildningen mig? 
För att trivas som plattsättare kan bra 
förmågor vara att vara noggrann 
eftersom en plattsättare jobbar med 
millimeterprecision. Eftersom en 
plattsättare har mycket kundkontakt kan 
det även vara bra att man är 
serviceinriktad och tycker om att skapa 
goda kundrelationer.

En orienteringskurs i yrkessvenska kan 
ingå.

Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar 
till studiemedel genom CSN. Läs mer på 
www.csn.se gällande villkor och ansökan 
för studiemedel.  
Vissa kostnader står du själv för. Det 
gäller bland annat kostnader för ditt 
studiematerial, eventuella arbetskläder, 
resor till och från skolan och resor till 
och från arbetsplatsen när du har ditt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL).   

Möjliga yrkesinriktningar 
En plattsättare arbetar med att montera 
kakel, klinker, mosaik och betongplattor 
på väggar och golv.

En plattsättare arbetare framförallt med 
renoveringar men även vid nyproduktion 
och en viktig del i arbetet går ut på att 
göra ett noggrant underarbete så att golv 
och väggar är fuktisolerade. 

Efter avslutad utbildning söker du arbete 
som lärling, först efter att du avslutat 
dina timmar som lärling får du ditt 
yrkesbevis. 

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår obligatorisk APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande 
minst 15% av den totala utbildningstiden. 
Under APL är du på en arbetsplats och 
följer din handledares arbetstider. APL är 
obligatoriskt för alla elever. Skolan 
hjälper dig att hitta en APL-plats. 

Utbildningens längd
Utbildningen omfattar 1200 poäng. 
Studietakten är individuell men om 
du läser heltid, 20 poäng i veckan, tar det 
60–70 veckor att läsa bygg- och 
anläggningsutbildningen.   
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