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VÅR UTBILDNING
På bygg- och anläggningsprogrammet 
får du lära dig att ta eget ansvar, arbeta 
självständigt och jobba i lag med andra. 
Du tränas i att läsa ritningar och finna 
lösningar på olika typer av konstruk-
tioner. Du får en egen uppsättning med 
verktyg, arbetskläder, arbetsskor och 
skyddsutrustning som utbildningen 
kräver. 

Du får lära dig olika typer av snickeri-
arbeten. Du får lära dig en mängd av 
olika uppgifter såsom att bygga formar, 
stommar, lägga tak, isolera, montera 
panel, skivor och inredningssnickerier. 
Den elev som är intresserad av betong 
kan erbjudas möjlighet att gå inriktning 
till betongarbetare.  

Under utbildningen kommer du att vara 
minst 15 veckor på företag dvs, Arbets-
platsförlagt lärande (APL). 
Där kombinerar du kunskaper från 
skolan och omsätter detta till praktiskt 
arbete på företag.

Du har även möjlighet att få grund-
läggande högskolebehörighet genom det 
individuella valet och utökat program.

LIVET EFTER STUDIERNA
Utbildningen förbereder dig för att 
arbeta inom bygg- och anläggnings-
branschen. Efter genomgången 
utbildning väntar lärlingsperiod på 36 
månader där lönen under perioden  
trappas upp från 70 till 100%. 

w Engelska 5
w Historia 1a:a
w Idrott och hälsa 1
w Matematik 1a
w Naturvetenskap 1a:1
w Religionskunskap 1
w Samhällskunskap 1a:1
w Svenska 1-3/Svenska som 
andraspråk 1-3

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN INRIKTNING HUSBYGGNAD PROGRAMFÖRDJUPNING

w Husbyggnadsprocessen
w Husbyggnad 1
w Husbyggnad 2
w Husbyggnad 3 - ombyggnad

w Trä 1
w Trä 2
w Trä 3
w Betong 1
w Betong 2
w Betong 3

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN

w Bygg och anläggning 1
w Bygg och anläggning 2

INDIVIDUELLT VAL

w Individuellt val

POÄNGPLAN*

Gillar du fysiskt arbete och att göra din praktik på 
företag? Kan du tänka dig att arbeta inom 

byggbranschen eller liknande yrkesområden i Sveri-
ge eller utomlands? Då är bygg- och 

anläggningsprogrammet något för dig!

www.lagmansgymnasiet.se
Allégatan 51, 534 81 Vara | Telefonnummer 0512-311 86

*Med reservation för ändringar

GYMNASIEARBETE

w Gymnasiearbete


