
Bygg– och anläggningsprogrammet 

Utbildnings 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 får prova på programmets olika yrkesutgångarna 
och lära dig mer om verktyg, arbetsmiljö och hälsa. Det andra och tredje året läser du kurser inom 
plåtslageri. Du får lära dig att mäta, klippa, bocka och falsa plåt efter ritningar eller egna mått med 
hjälp av handverktyg och maskiner. Du får dessutom olika behörighetsutbildningar som branschen 
efterfrågar, t.ex. Heta arbeten och Säkra lyft.  

Efter gymnasiet får du tillgodogöra dig 3000 timmar i yrket. Efter ytterligare 3800 timmar kan du 
avlägga ett yrkesprov för att få ett yrkesbevis via PVF.  
 
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 är en händig problemlösare. Jobbet kräver noggrannhet och tålmodighet, det rör sig ofta om 
millimetrar och en plåtdetalj ska passa. Goda kunskaper i matematik är en förutsättning. Plåtsla-
gare arbetar ofta självständigt, vilket innebär en hög grad av eget ansvar. Du bör därför ha för-
måga att planera och strukturera ditt arbete.  
 
Antagning 
Inriktning till byggnadsplåtslagare startar i åk 2. Du väljer inriktning i årskurs 1. Finns det fler sö-
kande än platser 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.  

Plåtslageri - Byggnadsplåtslagare  

Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se 
 



Byggnadsplåtslagare 

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 

Plåtslageriprocessen 200  

Plåtslageri grunder 

Ventilationsplåtslageri 1 

100 

100 

  

  

Programfördjupning 800 poäng 

Byggnadsplåtslageri 1 200  

Byggnadsplåtslageri 2 

Byggnadsplåtslageri 3 

 200 

200  

Byggnadsplåtslageri 4 200  

   

 

Övriga kurser        

Individuellt val      

Gymnasiearbete 

 

Summa poäng                            

 

300 poäng 

200 

100 

 

2 800 
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*Det är möjligt att välja bort en eller flera kurser eller läsa kurserna inom programfördjupning och 
individuellt val. 


