BA.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Vill du ha ett praktiskt arbete i framtiden? Vill du börja jobba direkt efter gymnasiet?
Då är detta program något för dig! Just nu är det stor efterfrågan på arbetskraft
inom byggbranschen!

Sverige bygger ut och behöver dig!
Ta chansen till att skaffa dig ett framtidsjobb.

Utbildningen ger dig en bred kunskap inom husbyggnation. Utbildningen ger dig
både praktiska och teoretiska kunskaper där du får testa på många olika moment
och arbeta i byggprojekt.
Du lär dig hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt samt om branschens olika
yrken och arbetsprocesser. I yrkesteorin lär du dig läsa ritningar, räkna och omvandla mått
samt om egenskaper hos olika material.
Programmet passar dig som vill arbeta inom något av de många yrken som finns inom
bygg-och anläggningsbranschen. Under första året får du pröva på att arbeta med bland annat
snickeri, mureri, måleri och betong.
Du kan fortsätta studera på yrkeshögskola och du har möjlighet att välja läsa kurser som
ger dig grundläggande behörighet till högskolestudier.
På Bergska gymnasiet erbjuder vi följande inriktningar:
• Husbyggnad
Husbyggnad
Inom denna inriktning kommer du lära dig alla
moment inom husbyggnation och många kurser
är inom ämnet byggnadsträ. Momenten i
kurserna gör du både på skolan och ute på
företag inom APL-tiden.

Du har även möjlighet att fördjupa dig och välja
till kurser inom betong, kakel och klinker.
På Bergska gymnasiet använder vi oss av
ArchiCAD som är ett av de populäraste CADverktygen som används för ritningar av många
arkitektföretag.

Under din APL, som står för arbetsplatsförlagt
lärande, får du möta yrkeskunniga människor
som delar med sig av sina kunskaper och du
skapar bra kontakter för framtiden.
I yrkesteorin lär du dig bland annat
skyddsföreskrifter, yrkesräkning, mätteknik,
grunderna i ritningsläsning och olika verktyg
och material. Du läser kurs Entreprenörskap
där du får kunskaper i att starta och driva ett
företag.

www.bergskagymnasiet.se • www.fb.com/bergskagymnasiet

Bygg- och anläggningsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1

100
50
100
100
50
50
50
100
Totalt Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

600
Poäng

Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

200
200
Totalt Programgemensamma ämnen

400

Gymnasiearbete BA

Poäng

Gymnasiearbete

100
Totalt Gymnasiearbete

100

Inriktning
Poäng

Husbyggnad (BAHUS)

Husbyggnad 1
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 - ombyggnad

100
200
200
200
Totalt Inriktning BAHUS

700

Programfördjupning
Husbyggnad (BAHUS)

Poäng

Trä 1 - stommar
Trä 2 - beklädnader
Trä 3 - montage

100
100
100

Programfördjupning valbara
Poäng

Husbyggnad (BAHUS)

100
100
100
100

Betong 1 Lågform och platta på mark
Entreprenörskap
Programmering 1
Svenska 2
Totalt Programfördjupning BAHUS

Individuellt val

500
Poäng

Se skolans gemensamma utbud

200
Totalt Individuellt val

200

Totalt för programmet 2500

Finspång är den attraktiva kommunen
i en spännande region, där vi skapar
utveckling och livskvalité genom
samverkan, öppenhet och nytänkande.

BERGSKA GYMNASIET, Bildningen
FINSPÅNGS KOMMUN

Finnvedsvägen 4

Bergslagsvägen 13-15

612 30 Finspång

612 80 Finspång

Tfn 0122-855 31

bergska.skolan@finspang.se

Telefon 0122-850 00 post@finspang.se www.finspang.se

