
Bygg- och anläggnings-
programmet är till för  elever 
som vill arbeta med att 
 bygga, underhålla och göra 
ombyggnationer av hus och 
anläggningar. Bygg- och 
 a nläggningsprogrammet är 
ett yrkesprogram som leder 
till en yrkesexamen.

BA är ett yrkesprogram 
med högskolemöjligheter!
På Bygg- och anläggningspro-
grammet kan du välja de kurser 
du behöver för att få grundläg-
gande högskolebehörighet. Du 
väljer Svenska 2 och Engelska 
6 i ÅK2 samt Svenska 3 i ÅK3 för 
att få högskolebehörighet.

ARBETSPLATSFÖRLAGT  
LÄRANDE – APL
APL genomförs huvudsakligen 
under det tredje året och ska 
 bidra till att du lär dig yrket samt 
att du får kunskap om de regler 
och krav som finns i arbetslivet. 

BRANSCHREKOMENDERAD
Vårt bygg- och anläggnings-
program är rekommenderat 
av byggnadsindustrins yrkes-
nämnd - BYN.

VI ERBJUDER FÖLJANDE 
INRIKTNINGAR PÅ BA:
Husbyggnad
Denna inriktning ger  kunskaper 
i nybyggnation, renovering och 
ombyggnation av   bostäder 
och lokaler samt även av 
 broar och andra anläggnings-
konstruktioner.
Exempel på yrkesutgångar: 
golvläggare, murare, träarbet-
are, plattsättare, betong-
arbetare.

Måleri
Denna inriktning ger kunska-
per i ny- och ommålning av in-
vändiga och utvändiga ytor, 
uppsättning av olika vägg-
beklädnadsmaterial samt kun-
skaper om färgens estetiska 
och  skyddande värden.
Exempel på yrkesutgångar: 
byggnadsmålare.
Mark och anläggning
Denna inriktning ger  kunskaper 
i markarbeten för  vägar, järn-
vägar, husgrunder, ledningar, 
gröna ytor samt  asfalt-, platt- 
och stenbeläggningar.
Exempel på yrkesutgångar: 
väg- och anläggningsarbetare

VÄGGA GYMNASIESKOLA
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BA

 KONTAKT BA
SYV Malin Karlsson 
malin.karlsson01@utb.karlshamn.se
Programsamordnare Jonas Grüner 
jonas.gryner@utb.karlshamn.se
Rektor Nils Andersson 
nils.andersson@utb.karlshamn.se

“Jag valde BA för att det verkade mest intressant 

och spännande. Det är ett roligt program och 

man gör mycket både praktiskt och teoretiskt. 

En stor fördel är att utbildningen oftast leder till 

jobb direkt efter examen.”
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BA POÄNGPLAN 2019

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 600p

Engelska 5 (100p)

Historia 1a1 (50p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1a (100p)

Naturkunskap 1a1 (50p)

Religionskunskap 1 (50p)

Samhällskunskap 1a1 (50p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1 (100p)

Programgemensamma karaktärsämnen, 400p

Bygg och anläggning 1 (200p)

Bygg och anläggning 2 (200p)

Inriktningskurser

Inriktning Husbyggnad; BAHUS, 700p

Husbyggnadsprocessen (200p) 

Husbyggnad 1 (100p) 

Husbyggnad 2 och 3 (200+200p) 

Inriktning Mark och anläggning; BAMAR, 500p

Anläggningsprocessen (200p) 

Anläggning 1 och 2 (100+200p) 

Inriktning Måleri; BAMAL, 300p

Måleriprocessen (200p) 

Måleri 1 (200p) 

Programfördjupningar, 500/700/800p. Exempel:

Fördjupning Husbyggnad

Fördjupning Anläggning

Fördjupning Målning

Svenska 2 (100p)

Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)
Komplettering för högskolebehörighet (Sv 3 o En 6) 200p

Totalt 15 APL-veckor, huvudsakligen i ÅK3, 3 dagar/v

180423

På alla våra yrkes- 
program kan du läsa 
kurser för grund- 
läggande behörighet 
till högskola och 
universitet.


