STARTAR I
NOV 2020
52 VECKOR
HELSINGBORG
LUND

Yrkesvux

Målare

- utbildningsort Lund
Måleriyrket är ett kreativt och skapande yrke. Du jobbar med allt från underarbete såsom
spackling till färdigställande med tapet och ytskiktsmålning. Yrket utövas i många olika
miljöer, från målning av fönster på ett höghus till målning av väggar och tak inomhus.
Aktuella datum
Start:
Längd:
Sista ansökan:

30 november 2020
52 veckor
1 november 2020

Utbildningsort
Movant AB
Höstbruksvägen 10, 226 60 Lund

Förkunskaper
Godkänt betyg från grundskolan i svenska/
svenska som andraspråk eller motsvarande.
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker.
Informationsmöte
För att kunna bli antagen till utbildningen
måste du vara med på ett studiebesök på
Movant.
Tider för studiebesök är på fredagar kl 10.00.
Ingen föranmälan krävs.

Målare
Under utbildningen får du grundläggande teoretiska kunskaper inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö
och byggkunskap. Du får lära dig grunderna i måleri. Det innebär grundning av väggar, tak och snickerier
samt spackling av väggar och tak. Du får också prova på att sätta olika sorters väv och tapeter. I utbildningen lär du dig även utomhusmålning såsom fasad-, dörr- och fönstermålning
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling.
Utbildningen är godkänd av Måleribranschens Yrkesnämnd - MYN, www.malare.nu

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till
studiestöd från CSN.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik
Minst 15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd
(APL). Då följer du en handledares arbetstider.

Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv
bekosta kurslitteraturen.

APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan
ha nytta av när du söker jobb.

Kurskod
BYGBYG01
BYGBYG0
MARMAL0
MARMAL01
MARMAL02
MARMAL03
MARMAL04
MARMAL05
TÄTTÄT0

Kursnamn Poäng
Bygg och anläggning 1............... 200
Bygg och anläggning 2............... 200
Måleriprocessen.......................... 200
Måleri 1....................................... 200
Måleri 2....................................... 200
Måleri 3....................................... 200
Måleri 4....................................... 200
Måleri 5....................................... 200
Tätskikt våtrum............................ 100
Gymnasiearbete.......................... 100

Totalt............................................................... 1800

Ansökan
Du ansöker via webbansökan
helsingborg.se/vuxansokan
Du behöver också fylla i en enkät som ligger i
webbansökan.
Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.
Är du folkbokförd i Helsingborgs kommun och vill
få kontakt med en studie- och yrkesvägledare gå in
på helsingborg.se/vuxenutbildning.
Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver
vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din
hemkommun.
I mån av ledig plats tar vi emot ansökningar även
efter att ansökningstiden gått ut.

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

Vill du veta mer? Kontakta:
Magnus Ljungberg, stf rektor Movant
lund@movant.se
Studie- och yrkesvägledningen
syv.amf@helsingborg.se
Antagningen: vux.antaget@helsingborg.se

