
Bygg– och anläggningsprogrammet 

 
Utbildningens innehåll 
Det första året är du i skolans bygghallar och lär dig de grundläggande kunskaper du behöver för 
att jobba i bygg– och anläggningsbranschen. Du provar på programmets yrkesutgångar och lär dig 
om verktyg, arbetsmiljö och hälsa. Det andra och tredje året läser du kurser mot inriktning måleri. 
Du lär dig olika måleritekniker, olika färgers egenskaper samt sätta väv och tapeter. Du får dessu-
tom olika behörighetsutbildningar som branschen efterfrågar, t.ex. Heta arbeten och Ställnings-
byggande.  

Efter gymnasiet, med godkända betyg i samtliga kurser får du tillgodogöra dig 3000 timmar i yrket. 
Vid F i kurser får du tillgodoräkna 2000 timmar. Efter ytterligare 3800 timmar som lärling får du 
avlägga gesällprov för yrkesbevis som målare hos MYN.   
 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
Vi erbjuder minst 15 veckor APL  på ett företag. Att vara på ett företag ger dig kunskaper i yrket, 
du får arbetslivserfarenhet och företagskontakter.  
 
Viktigt att tänka på  
Du tycker att det är roligt och viktigt att göra fint för andra - det är du som sätter slutfinishen på 
jobbet. Kreativitet och noggrannhet är något som kännetecknar en duktig målare. Det är också bra 
att du är social eftersom du träffar allt från kunder till fastighetsförvaltare. Dessutom bör du vara 
självständig, bra på att planera ditt arbete i flera steg och ta ansvar för tid och resultat.  
 
Antagning 

Inriktning till byggnadsmålare i åk 2. Du väljer inriktning i årskurs 1. Finns det fler sökande än plat-
ser avgör betyg från årskurs 1.  
 
 
Högskolebehörighet 

Från hösten 2023 ges alla möjlighet att läsa grundläggande behörighet till högskola och universitet 
inom programmet genom att läsa kurserna svenska 2, svenska 3 och engelska 6. Det är möjligt att 
välja bort en eller flera kurser som ingår i den grundläggande behörigheten. Det är också möjligt 
att välja att läsa den grundläggande behörigheten inom ramen för programfördjupning och indivi-
duellt val. Vi erbjuder matematik 2a som individuellt val. Kursen krävs för behörighet till vissa hög-
skoleutbildningar.  
 
 

 

Måleri - Byggnadsmålare 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 
 



Byggnadsmålare 

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng 

Engelska 5 

Engelska 6* 

100 

100  

Historia 1a1 50  

Idrott och hälsa 1, 100  

Matematik 1a 100  

Naturkunskap 1a1 50  

Religionskunskap 1 50  

Samhällskunskap 1a1, 50  

Svenska 1 eller 

Svenska som andraspråk 1    

Svenska  2 eller 

Svenska som andraspråk 2 * 

Svenska 3 eller 

Svenska som andraspråk 3* 

100 

  

100 

 

100 

  

Programgemensamma ämnen 400 poäng 

Bygg– och anläggning 1 

Bygg– och anläggning 2 
 

200 

200  

Inriktning 400 poäng 

Måleriprocessen 200  

Måleri 1 
 

200  

  

Programfördjupning 800 poäng 

Måleri 2 200  

Måleri 3 

Måleri 4 

 200 

200  

Måleri 5 200  

 
 

  

 

Övriga kurser        

Individuellt val    

Gymnasiearbete, 

 

Summa poäng                            

 

300 poäng 

200 

100 

 

2 800 

    

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 
 

*Det är möjligt att välja bort en eller flera kurser eller läsa kurserna inom programfördjupning och 
individuellt val. 


