”Vill du ha ett fritt och omväxlande arbete med
många möjligheter och goda framtidsutsikter?
Ett hantverksyrke som kräver stor yrkesskicklighet?”

En värld av
möjligheter

Bygg- & anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig de kunskaper som behövs för
att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken. Utbildningen ger dig kunskaper
inom nybyggnad, ombyggnad och renovering av byggnader och anläggningar. Innehållet i utbildningen
är framtaget i nära samarbete med den lokala branschen. Strömbackaskolan bygger hyreshus och
där får eleverna i årskurs 2 och 3, under lärares och instruktörers ledning, arbeta som betong- och
träarbetare, murare och målare. Vi har ett väl utbyggt samarbete med de lokala företagen och en
välfungerande APL (arbetsplatsförlagt lärande).
INRIKTNING HUSBYGGNAD

INRIKTNING MÅLERI

Inom husbyggnad arbetar man oftast i arbetslag, betongarbetare, murare och träarbetare.

Målare ger färg åt människors vardag. Med färg,
penslar och andra redskap skapar du miljöer för
människor i deras arbeten och på deras fritid. Som
målare kommer du att arbeta överallt i samhället
– bostäder, daghem, skolor, industrier, sjukhus och
kontor. Arbetsdagarna är sällan lika varandra och det
är långt ifrån ett stillasittande kontorsjobb. Sommartid
arbetar du mycket utomhus, under vintern är det
mest inomhusjobb.

Betongarbetare
Betongarbetaren är specialist på arbeten med betong, som är
ett mångsidigt och mycket starkt byggmaterial. Man arbetar med
formsättning till betongkonstruktioner, gjutning, golvläggning,
flytspackling, montering av betongelement m.m. Som betongarbetare armerar och gjuter du golv, väggar och pelare.
Du behöver inte arbeta med enbart huskonstruktioner utan det
finns många andra arbetsuppgifter, t.ex. vid väg och brobyggen.
Murare/Plattsättare
I murarens vardag ingår bland annat att mura och putsa
fasader, mura öppna spisar, kakelugnar och skorstenar. I
detta yrke ingår även plattsättning, vilket på senare tid blivit
väldigt populärt. Idag sätts plattor inte bara i badrum och
kök, utan även på fasader, framför öppna spisar, i badhus och
gallerior med mera. Som murare/plattsättare får du ett brett,
självständigt och kreativt arbete med många möjligheter till
specialisering inom intressanta områden.
Träarbetare
Som träarbetare jobbar du oftast i team med intressanta och
spännande arbetsuppgifter t.ex. nyproduktion, ombyggnad
eller renovering av olika typer av byggnader. Man utgår oftast
från en ritning och därför är ritningsläsning en viktig del av
jobbet. Om du väljer trä får du jobba med ett material som har
oändliga möjligheter och du får vara med att utveckla morgondagens byggande.

KONTAKTA OSS:
Telefon 0911-69 63 00
Besöksadress Lasarettsv. 2
Postadress Box 730, 941 28 Piteå
Besök vår webb www.pitea.se/strombacka

Följ oss gärna på instagram:
@strombackabygg

INRIKTNING LÄRLINGSUTBILDNING
Du kan på bygg- och anläggningsprogrammet skaffa
dig en utbildning inom olika specialyrken exempelvis
glasarbetare, golvläggare, innertaksmontör, sprutmålare och ställningsbyggare.

BYGG & ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 2022-2025
PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN
400 poäng

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN
600 poäng
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
eller:
Svenska som andraspråk 1

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p

Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

200 p
200 p

GYMNASIEARBETE

INDIVIDUELLT VAL

100 poäng

200 poäng

Programinriktat

Eleverna väljer kurser
från skolans utbud

100 p

INRIKTNINGAR BYGG & ANLÄGGNINGSPROGRAMMET PÅ STRÖMBACKASKOLAN
HUSBYGGNAD 700 poäng
Husbyggnad
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 - ombyggnad

MÅLERI 400 poäng
200 p
100 p
200 p
200 p

Måleri
Måleriprocessen
Måleri 1

200 p
200 p

Programfördjupning 500 poäng

Programfördjupning 800 poäng

BETONG
Betong 1
Betong 2
Betong 3
Betong 4
Elementmontering

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

MÅLERI
Måleri 2
Måleri 3
Måleri 4
Måleri 5

MURNING
Mur och putsverk 1
Mur och putsverk 2
Mur och putsverk 3
Specialyrken 1
Tätskikt våtrum

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

TRÄ
Betong 1
Trä 1
Trä 2
Trä 3
Elementmontering

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

200 p
200 p
200 p
200 p

Med reservation för ev. ändringar
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