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Yrkesvux

Förkunskaper
För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra 
dig utbildningen behöver du ha godkänt be-
tyg från grundskolan i engelska och 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.

Aktuella datum
Start:  30 november 2020
Längd:  52 veckor
Sista ansökan:  1 november 2020

Utbildningsort
Movant AB
Höstbruksvägen 10, 226 60 Lund

 

Muraryrket är ett av de äldsta inom byggyrkena. Material och tekniker har utvecklats  
mycket men hantverksskickligheten är fortfarande lika stor. Som murare arbetar du  
bland annat med traditionellt mureri, plattsättning och putsning av fasader. 

Murare
- utbildningsort Lund



I utbildningen ingår kurser inom bygg och anläggning samt husbyggnad. Där får du grundläggande  
teoretiska kunskaper inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. 

Du får även prova på praktiska övningar inom anläggning, snickeri/träarbete, måleri samt plåtslageri. 

Därefter läser du kurser inom din valda yrkesinriktning.

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling.  
Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN, www.byn.se

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

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

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.

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

Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv  
bekosta kurslitteraturen. 

Kurskod Kursnamn Poäng
BYGBYG01  Bygg och anläggning 1 .............. 200 
BYGBYG0  Bygg och anläggning 2 .............. 200
HUSHUB0 Husbyggnadsprocessen ............ 200
HUSHUS01 Husbyggnad 1 ............................ 100
HUSHUS02 Husbyggnad 2 ............................ 200
HUSHUS03 Husbyggnad 3 - ombyggnad ...... 200
MURMUR01 Mur- och putsverk 1 ................... 100
MURMUR02 Mur- och putsverk 2 ................... 100
MURMUR03 Mur- och putsverk 3 ................... 100
HUBSPC01 Specialyrken 1 ........................... 100
 Gymnasiearbete ......................... 100

Totalt .............................................................. 1600

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
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