Bygg och anläggning
På Bygg- och anläggningsprogrammet kan du efter utbildningen välja
mellan många byggyrken. Du kan även vidareutbilda dig på högskola
eller kanske bli en framtida egenföretagare. Hos oss på Söderslättsgymnasiet får du en yrkesutbildning där vi varvar praktiska moment
med teori. Du lär dig att arbeta självständigt och i team, ute som
inne. Hos oss får du både arbetskläder, skor och verktyg.
Under första året får du prova olika yrkesinriktningar som ingår i
branschen. Detta sker i små grupper, vilket gör det enklare för dig att
lära samt att få en nära och bra kontakt med dina bygglärare. När
du provat alla yrken väljer du den inriktning som intresserar dig
mest. Under andra och tredje året sker en del av din yrkesutbildning
på ett företag. Där får du en egen handledare som hjälper dig.
Vi har stora fina verkstäder och våra yrkeslärare är både välutbildade
och har bred erfarenhet av byggyrkena. Vi är också en branschrekommenderad skola. Det är en garanti för en bra utbildning. Dessutom får du en godkänd utbildning i lift, säkra lyft, brandskyddsmålning, ställningsbyggnad, heta arbeten och arbete på väg.
Bygg- och anläggningsprogrammet ger dig en yrkesexamen och här
erbjuds du också möjligheten att läsa in grundläggande högskole
behörighet.

Du kan kombinera med:
Elitfotbollsgymnasium
Lokala idrottsutbildningar
Musikprofil

BA

GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN 600p
Engelska 5			

100

Historia 1a1			

50

Idrott och hälsa 1			

100

Matematik 1a			

100

Naturkunskap 1a1		

50

Religionskunskap 1		

50

Samhällskunskap 1a1		

50

Svenska 1			

100

PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 400p
Bygg och anläggning 1		

200

Bygg och anläggning 2		

200

INRIKTNINGAR
400-700p
Husbyggnad			
		
Måleri				

		
Mark och anläggning		
		
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
500-800p

700
400
500

Husbyggnad			

500

Måleri				

800

Mark och anläggning		

700

INDIVIDUELLT VAL
200p
Individuellt val			

200

GYMNASIEARBETE
100p
Gymnasiegemensamma ämnen: Gemensamma kurser för yrkesprogram
Programgemensamma ämnen: Gemensamma kurser för valt program
Inriktningar: Gemensamma kurser för vald inriktning
Individuellt val: Valfria kurser inom gemensamt utbud för Söderslättsgymnasiet
Gymnasiearbete: Kurs med programprofil
Programfördjupning: Kurser inom vald inriktning
För att få grundläggande högskolebehörighet väljer du Svenska 2 som
programfördjupning och Svenska 3 och Engelska 6 som i-val.

Gymnasiearbete			

100

