
En omväxlande  
utbildning för dig som vill 
arbeta med händerna.



BYGG-OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET BYGG-OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 
PÅ MIMERS HUS GYMNASIUMPÅ MIMERS HUS GYMNASIUM
Att gå bygg- och anläggningsprogrammet inne bär att 
du får blanda teoretisk undervisning med praktiska 
moment. Du får lära dig grunderna från planering till 
färdigt objekt och kommer att arbeta både enskilt och i 
grupp. I byggyrket är problemlösning och kreativitet en 
stor del av vardagen.

I årkurs ett kommer du att få prova på olika byggyrken 
och öva upp ditt yrkeskunnande både teoretiskt och 
praktiskt. I den teoretiska delen ingår bland annat 
bygg- och materiallära, yrkesberäkningar och  
matematik samt arbetsmiljö och säkerhet. I den 
praktiska delen jobbar du med olika projekt/övningar i 
våra bygghallar. Alla våra lärare är behöriga.

Under årskurs två och tre gör du praktik på en 
bygg arbetsplats. Du följer praktikplatsens arbetstider 
och deltar i verkliga byggprojekt.

INRIKTNINGARINRIKTNINGAR
Under årskurs ett väljer du inriktning på din utbildning 
till årskurs två och tre. Vi har två inriktningar att välja 
mellan: Husbyggnad och Mark och anläggning.

Den praktiska delen av byggutbildningen gör du på 
ett företag där du deltar i det vardagliga arbetet. Du 
kommer att ha en egen handledare på plats och din 
bygglärare besöker dig med jämna mellanrum. Den 
teoretiska delen gör du inne på skolan.

• På inriktningen Husbyggnad kommer du att lära 
dig att bygga hus, allt från grundarbeten till        
takläggning.

• På inriktningen Mark och anläggning kommer du 
att lära dig olika väg- och markarbeten.

FRAMTID FRAMTID 
Just nu byggs det mycket i Sverige. Många stora 
byggprojekt är i gång och flera väntar på att starta. 
Samtidigt byggs det villor och fritidshus och många 
renoverings- och ombyggnadsarbeten är igång. 
Byggbranschen letar i dag efter utbildade och 
yrkeskunniga medarbetare. Den finns goda möjligheter 
till anställning efter avslutad studiegång och den stora 
praktiktiden gör att du är väl förberedd för yrkeslivet.

Du kan vidareutbilda dig inom branschen till  
exempelvis arbetsledare eller gå vidare mot 
yrkeshögskolans olika utbildningar och inriktningar.

Vill du gå på ett gymnasieprogram med mycket praktiskt arbete 
som leder till en framtid i ett byggyrke? Bygg- och anläggnings-
programmet på Mimers Hus gymnasium lär dig grunderna och  
låter dig använda dem i praktiken.

* Från och med 2023 gäller nya bestämmelser som ska 
göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå 
grundläggande behörighet till högskolan. De nya 
bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever 
som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

De kurser som krävs för grundläggande behörighet 
kommer att ingå i programstrukturen på samtliga 
yrkesprogram, vilket innebär att yrkesprogrammens 
omfattning utökas. 

För Bygg- och anläggningsprogrammet innebär 
bestämmelsen att den gymnasiegemensamma delen 
utökas med 300 poäng genom kurserna engelska 6 och 
svenska 2/svenska som andraspråk 2 och svenska 3/
svenska som andraspråk 3. Total poängsumma blir 2800 
poäng istället för tidigare 2500 poäng.

Eleverna på yrkesprogram har möjlighet att välja bort 
grundläggande behörighet.

Källa: Skolverket.se



Gymnasiegemensamma ämnen Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100 100
Engelska 6 * 100 100
Matematik 1a 100 100
Idrott och hälsa 1 100 50 50
Naturkunskap 1a1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1a1 50 50
Historia 1a1 50 50
Svenska 1/Svenska som 
andraspråk 1 100 100

Svenska 2/Svenska som 
andraspråk 2 * 100 100

Svenska 3/Svenska som 
andraspråk 3 * 100 100

Summa 900 400 400 100
Programgemensamma 
karaktärsämnen Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3

Bygg- och anläggning 1 200 200
Bygg- och anläggning 2 200 200
Summa 400 400
Inriktning/ Programfördjupning 1200 100 400 700
Individuellt val 200 100 100
Gymnasiearbete 100 100
Total poängsumma 2800 900 900 1000

Inriktning – Husbyggnad
Inriktningskurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Husbyggnad 1 200 200
Husbyggnad 2 200 100 100
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200 200
Husbyggnadsprocessen 100 100
Summa 700 400 300
Programfördjupning – yrkesutgång Träarbetare
Betong 1 – lågform och platta 
på mark 100 100

Trä 1 - stommar 100 100
Trä 2 - beklädnad 100 100
Trä 3 - montage 100 100
Entreprenörskap 100 100
Summa 500 100 400
Programfördjupning – yrkesutgång Betongarbetare
Betong 1 - lågform och platta 
på mark 100 100

Betong 2 – väggar och pelare 100 100
Betong 3 – bärlag 100 100
Betong 4 –  golv 100 100
Entreprenörskap 100 100
Summa 500 100 400
Programfördjupning – yrkesutgång Murare
Betong 1 - lågform och platta 
på mark 100 100

Mur och putsverk 1/ 
Grundmurar 100 100

Mur och putsverk 2/Murverk 100 100
Mur och putsverk 3/Putsverk 100 100
Entreprenörskap 100 100
Summa 500 100 400
Programfördjupning – yrkesutgång Plattsättare
Betong 1 - lågform och platta 
på mark 100 100

Specialyrken 1/Plattsättning 100 100
Specialyrken 2/Plattsättning 100 100
Specialyrken 3/Tätskikt, 
spackling 100 100

Entreprenörskap 100 100
Summa 500 100 400
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VILL DU VETA MER? 
Jonas Dantzar, telefon: 0709-74 24 68, 
e-post: jonas.dantzar@skola.kungalv.se
Carl Egeberg, rektor, telefon: 0303-23 83 33,
e-post: carl.egeberg@skola.kungalv.se

Vi har 2 inriktningar inom Bygg- och anläggningsprogramet- 
Mark och anläggning och Husbyggnad. Mark och anläggning 
ger grundläggande kunskaper inom markarbete och  
vägbyggnad och Husbyggnad ger kunskaper i nybyggnation, 
renovering samt ombyggnad av bostäder och lokaler.
Inriktningarna har 5 olika yrkesutgångar- Anläggare,  
Träarbetare, Betongarbetare, Murare och Plattsättare. 

Inriktning – Mark och anläggning
Inriktningskurser Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3
Anläggningsprocessen 200 200
Anläggning 1 100 100
Anläggning 2 200 100 100
Summa 500 400 100
Programfördjupning – yrkesutgång Anläggare, väg och park
Betong 1 - lågform och platta 
på mark 100 100

Anläggning – stensättning 100 100
Anläggning – gröna ytor 200 200
Anläggning – ledningsbyggnad 200 200
Entreprenörskap 100 100
Summa 700 100 600
Programfördjupning – yrkesutgång Anläggare, byggnation
Anläggning – vägbyggnad 100 100
Anläggning – ledningsbyggnad 200 200
Beläggning 200 200
Beläggningsarbeten 100 100
Entreprenörskap 100 100
Summa 700 700

Utbildningen är främst lärlingsförlagd från åk 2.
Bygg- och anläggningsprogrammet går ej att kombinera  
med NIU.



Mimers Hus gymnasium, Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv.
Telefon: 0303-23 82 82. E-post: kommun@kungalv.se 
www.mimershus.se        @Mimershus        @mimershusgymnasium

Som elev hos oss får du lära dig att tänka och arbeta självständigt men också att 
samarbeta i grupp. Du får ta del av nya perspektiv och skaffa dig den kunskap du 
behöver för att att skapa din egen framtid. Och du får det stöd du behöver för att lyckas. 
Mimers Hus är Kungälvs enda gymnasium och majoriteten av våra elever bor där eller i 
någon av våra grannkommuner. Samtidigt är vi en av regionens största gymnasieskolor, 
med valmöjlighet som ett viktigt ledord. Alltså erbjuder vi våra elever 13 av landets 
18 nationella program och tillgång till de resurser en förstklassig utbildning kräver.  
Vi har kompetent personal och rätt material och utrustning för alla program. Inom 
skolans område hittar du också både Mimers kafé, bibliotek och kulturlabb. 

Men skolans storlek innebär inte att du blir anonym i mängden. Trygghet och gemen-
skap är ledord vi arbetar med varje dag. Hos oss blir du sedd som individ och stöttad 
utifrån dina egna unika förutsättningar, samtidigt som du blir del av en trygg helhet. 
Tillsammans är vi Mimers Hus gymnasium. Tillsammans bygger vi vår framtid.
Välkommen till oss!

En skola där alla ska lyckas


