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BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
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DET HÄR LÄR DU DIG PÅ PROGRAMMET
På programmet får du lära dig arbeta med byggnation och anläggning och får kunskap om hur
man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du
får också kunskaper om branschens olika yrken
och arbetsprocesser. I utbildningen lägger vi stor
vikt vid arbetsmiljöfrågor, bland annat för att
undvika arbetsskador och för en god hälsa.

• Vill du ha en utbildning med mycket skapande
verksamhet?

VÄLJ EN AV FEM OLIKA INRIKTNINGAR
På Bäckadalsgymnasiet finns fem inriktningar inom
bygg- och anläggningsprogrammet:

• Vill du arbeta med att bygga, underhålla och
bygga om hus och anläggningar?

• Anläggningsfordon

• Vill du ha en yrkesutbildning, men även få
möjlighet att läsa vidare efter gymnasiet?

• Mark och anläggning

• Husbyggnad
• Måleri

Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till
dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och
göra ombyggnationer av hus och anläggningar.
Efter utbildningen kan du börja arbeta direkt, eller
fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
Oavsett vilket gymnasieprogram du väljer så har
du möjlighet att komplettera med kurser för att få
grundläggande högskolebehörighet.

• Plåtslageri
Läs mer om varje inriktning på nästa sida!
Gemensamt för de olika inriktningarna är att du får
stor möjlighet att kombinera praktiska och teoretiska
studier. Utbildningarna genomförs i ändamålsenliga
och fräscha lokaler, med moderna maskiner. Du
utbildas av behöriga och välutbildade lärare med
lång pedagogisk erfarenhet.
På vissa av våra utbildningar läser elever del av
sin gymnasietid som lärling (dock inte under år 1).
Elever som är berörda får mer information om detta
när de påbörjat sin utbildning.
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På Bäckadalsgymnasiet får du bra förutsättningar
för att skapa din egen framtid, vare sig du väljer att
börjar jobba efter gymnasiet eller studera vidare.
EFTERTRAKTAD OCH ATTRAKTIV UTBILDNING
Du utbildas i eftertraktade behörighetskurser inom
yrket, t ex ställningsbyggnad, och blir mer attraktiv
på arbetsmarknaden. Programmet är certifierat av
Svenska liftutbildningsrådet för att utbilda i mobila
plattformar (saxlift). Vi har ett väl fungerande
samarbete med bygg- och anläggningsbranschen.
Bäckadalsgymnasiet är en Branschrekommenderad
skola och uppfyller därmed branschens hårda
kvalitetskrav på en fullgod utbildning. Uppskattningsvis har 95 procent av byggeleverna hittills
erbjudits arbete efter utbildningen.
INTE EN UTBILDNING UTAN FLERA!
Som elev på vårt Bygg- och anläggningsprogram
har du många valmöjligheter i och med att vi har
fem inriktningar. Så här går det till:
År 1: I årskurs ett får alla elever testa samtliga
yrkesutgångar/inriktningar inom utbildningen i den
så kallade rundsvängen. På så sätt får du en introduktion till byggbranschens olika yrken, och du kan
känna efter vilken inriktning som passar dig bäst.
År 2-3: Till årskurs två väljer du sedan en inriktning
du är intresserad av. Den inriktning du väljer ger en
fördjupning av din utbildning, som är inriktad mot
ett visst yrke inom bygg- och anläggningsområdet.

INRIKTNING ANLÄGGNINGSFORDON
Du lär dig om trafik- och markarbeten inom vägoch ledningsarbete. Inriktningen ger möjlighet till
jobb som t ex anläggningsmaskinförare.
INRIKTNING HUSBYGGNATION
Du lär dig om byggnation, renovering och ombyggnation av hus, broar och andra anläggningar.
Inriktningen ger möjlighet att arbeta som t.ex.
byggnadssnickare, betongarbetare, golvläggare,
murare, glastekniker eller ställningsbyggare.
INRIKTNING MARK OCH ANLÄGGNING
Du lär dig om markarbeten för vägar, järnvägar,
husgrunder, ledningar samt platt- och stenbeläggningar m.m. Inriktningen ger möjlighet till jobb
som t ex väg- och anläggningsarbetare eller
järnvägstekniker.
INRIKTNING MÅLERI
Du lär dig om ny- och ommålning av invändiga och
utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädningsmaterial samt kunskaper om färg. Inriktningen
ger dig möjlighet att arbeta som t ex målare.
INRIKTNING PLÅTSLAGERI
Du lär dig om plåtslageri inom byggnads- och
ventilationsplåtslageri och inneklimat. Inriktningen
ger möjlighet att arbeta som t ex byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

FRÅGOR? HÖR AV DIG!
Bo Karlsson, rektor
036-10 62 75 • bo.karlsson@jonkoping.se
Anna Sandström, rektor, BAANL
036-10 76 81 • anna.sandstrom@jonkoping.se
Ingalill Bragd-Rieden, SYV
036-10 79 88 • ingalill.bragd-rieden@jonkoping.se

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Inriktningar åk 2-3

Engelska 5
Svenska 1/Sv som andraspråk
Matematik 1 a
Idrott och hälsa 1
Historia 1 a 1
Naturkunskap 1 a 1
Samhällskunskap 1 a 1
Religionskunskap

Anläggningsfordon
Anläggningsförare process
Anläggningsförare 1
Anläggningsförare 2
Anläggningsförare 3
Anläggningsförare 4

100 p
200 p
200 p
200 p
200 p

Husbyggnad
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3

200 p
100 p
200 p
100 p

Mark och anläggning
Anläggningsprocessen
Anläggning 1
Anläggning 2

200 p
100 p
200 p

Måleri
Måleriprocessen
Måleri 1

200 p
200 p

Plåtslageri
Plåtslageriprocessen
Ventilationsplåtslageri
Plåtslageri grunder

200 p
100 p
100 p

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

Programgemensamma ämnen 400 p
Bygg- och anläggning 1

200 p

Bygg- och anläggning 2

200 p

Programfördjupningar 300-600 p
Kurserna ser du på baksidan!

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Minst 15 veckor APL (arb.platsförlagt lärande)

På Bygg- och anläggningsprogrammet
läser alla elever tillsammans i åk 1. Under det första
året väljer du vilken av de fem inriktningarna du
vill läsa i åk 2-3. Inriktningarna har begränsat antal platser, vid konkurrens om platserna används
betyg från år 1.
Programfördjupande kurser är utvalda för att förbereda våra elever inför fortsatta studier och göra
dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Grundläggande högskolebehörighet - javisst!
BA är ett yrkesprogram men det går bra att läsa
till de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet.
Du behöver lägst betyget E i Engelska 6, Svenska 2
och 3/Svenska som andraspråk 2 och 3. Dessa
kan du läsa antingen som utökade kurser eller
inom Individuellt val.

Programfördjupningar
Anläggningsfordon
Anläggning - ledningsbyggnad 200 p
Anläggning - vägbyggnad
100 p
Husbyggnad, golvläggare
Specialyrken 1
Husbyggnad 3
Golvläggning 1
Golvläggning 2, våtrum
Golvläggning 3, trä och laminat
Husbyggnad, murare
Mur- och putsverk 1-3
Husbyggnad
Betong 1
Specialyrken 1

100 p
100 p
100 p
100 p
200 p

100 p/kurs
100 p
100 p
100 p

Husbyggnad, specialyrken
Husbyggnad 3
200 p
Specialyrken 1
100 p
Specialyrken 2-3
200 p/kurs
Husbyggnad,träarbetare
Mur- och putsverk 1 grund
Husbyggnad 3
Betong 1
Trä 1 - stommar
Trä 2 - beklädnader
Trä 3 - montage

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Kontakta oss gärna!
Bäckadalsgymnasiet
Åsenvägen 11
Box 3132, 550 03 Jönköping
backadalsgymnasiet@jonkoping.se
www.backadal.se

Mark och anläggning
Anläggning - ledningsbyggnad
Anläggning - stensättning
Anläggning - vägbyggnad
Hjullastare
Måleri
Måleri 2-5

200 p
100 p
100 p
200 p

200 p/kurs

Plåtslageri, byggnadsplåtslagare
Byggnadsplåtslageri 1-4 200 p/kurs
Plåtslageri, ventilationsplåtslagare
Ventilationsplåtslageri 1 och 2 300 p
Ventilationsmontering 1 och 2 300 p
Ventilationsservice
100 p

