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Som anläggare arbetar du med att förbättra infrastruktu-
ren, det kan t ex handla om byggen av vägar och broar 
och att installera ledningar för fjärrvärme, vatten och 
avlopp. Andra arbeten kan vara att anlägga utemiljöer 
efter att byggen avslutats eller arbete med park- och 
trädgårdsanläggning. Din framtida arbetsgivare kan vara 
stat, kommun eller privata företag. I utbildningen får du 
de grundläggande kunskaper en anläggare behöver. Du 
kommer även utbildas i arbetsmiljö- och säkerhetsregler 
och har möjlighet att bli certifierad i Heta Arbeten. Har du 
redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning 
inom vårt utbildningsområde? Då kan vi validera och 
pröva dina kunskaper vilket kan förkorta studietiden. 

Efter utbildningen följer färdigutbildning på ett företag 
inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en 
anställning i ett branschföretag och under tiden får du 
lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka an-
ställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal 
får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar. 
Mer information om byggyrken och yrkesbevis hittar du 
på www.byn.se. Studierna bedrivs på heltid. Utbildningen 
är avgiftsfri men du måste själv bekosta kurslitteraturen. 
Det tillkommer även en kostnad för dina handverktyg på 
ca 2000 kr. Körkort är inte ett krav men är en fördel inför 
kommande arbete.

Vill du veta mer? Kontakta:
Ulrika Eriksson, Samordnare
E-post: ulrika.eriksson@helsingborg.se
Adress: Rönnowska skolan, Bredgatan 22, 251 89 Helsingborg

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

Bygg – anläggning

Kurser
BYGBYG01 Bygg och anläggning 1 ............. 200
BYGBYG02 Bygg och anläggning 2 ............. 200
ANLANLS0 Anläggningsprocessen ............. 200
ANLANL01 Anläggning 1 ............................. 100
ANLANL02 Anläggning 2 ............................. 200
ANLANL0 Anläggning - gröna ytor ............ 200
ANLANÄ0 Anläggning ledningsbyggnad .... 200
ANLANG0 Anläggning stensättning ............ 100
ANLANN0 Anläggning vägbyggnad ........... 100

Totalt antal poäng .............................1500

GRNORI11G   Digital kompetens ....................... 50
KGYORI11D  Kompetenskartläggning .............. 50

Start
Start: 25 november 2019
Längd: ca 64 veckor
Sista ansökan: 21 okt 2019

Utbildningsort
Helsingborg
Rönnowska skolan
Bredgatan 22, Helsingborg

Arbetsplatsförlagd tid
Du kommer att träna olika moment av utbildningen, 
på företag, APL- arbetsplatsförlagd lärande.  

Förkunskaper
För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig 
utbildningen behöver du ha godkänt betyg från 
grundskolan i matematik och svenska/svenska som 
andraspråk eller motsvarande.

Informationsmöte
För att bli antagen till utbildningen krävs att du går på 
ett obligatoriskt informationsmöte. Informationsmötet 
äger rum på Rönnowska skolan, på tisdagen den 15 
oktober kl 15:00 i aulan, ingång I.  

Ansökan
Du ansöker via en webbansökan www.helsingborg.
se/vuxansokan.

Är du folkbokförd i Helsingborg och vill få kontakt 
med en studievägledare gå in på www.helsingborg.
se/vuxenutbildning. 

Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver 
vägledning, ta kontakt med komvux i din hemkommun.  
Du behöver bifoga dina skolbetyg   med ansökan.  

http://www.byn.se
mailto:ulrika.eriksson%40helsingborg.se?subject=
http://www.helsingborg.se/vuxansokan
http://www.helsingborg.se/vuxansokan
http://www.helsingborg.se/vuxenutbildning
http://www.helsingborg.se/vuxenutbildning

