bygg- och
anläggningsprogrammet

Träarbetare
Ett material men många arbetsfält
Trä är vårt äldsta byggmaterial och trä ingår fortfarande i alla
byggprojekt. Material, verktyg, maskiner och arbetsmetoder har
utvecklats, men hantverket är kvar. Träarbetaren finns med under
hela bygget, från formsättning av grunden till taktäckning och inredning. Träarbetarna är den största
yrkeskåren inom byggbranschen.

”Härligt att hålla på med sånt
man tycker om! Ett fritt jobb
som är väldigt omväxlande
och varierande på alla sätt.”
Tom Engzell, träarbetare

Vill du veta mer?
Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola. De kan hjälpa dig att hitta en lämplig gymnasieskola som har Bygg- och anläggningsprogrammet. Du kan också kontakta BYN-regionen i ditt län.
Kontaktuppgifter till samtliga BYN-regioner hittar du på www.byn.se under kontakt.

Träarbetare
Vad gör en träarbetare?

Gymnasiegemensamma ämnen

600 poäng

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religonskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1
Programgemensamma karaktärsämnen

100
50
100
100
50
50
50
100
400 poäng

Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2
Inriktning Husbyggnad

200
200
700 poäng

Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 – ombyggnad
Programfördjupning

200
100
200
200
500 poäng

Trä
– Trä 1 - stommar
– Trä 2 - beklädnad
– Trä 3 - montage
Övriga kurser

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

4 300
timmar

2 500
timmar

Hur blir du träarbetare?

• Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen
Husbyggnad.
• Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare
till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom
en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön
enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
• Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du
kommit upp i 6 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden
(resterande upp till 6 800 timmar).
HUR GENOMFÖRS DIN GYMNASIEUTBILDNING?

100
100
100
200

Individuellt val

Summa:

Träarbetare är ett modernt yrke från förr. Vi har timmerhus i landet
som är byggda helt i trä, från grund till taktäckning. Timmerstockarna sattes ihop med knutar som höggs in i varandra. Byggteknik,
material, verktyg och maskiner har successivt förändrat träarbetarens
jobb till ett modernt och omväxlande yrke.
Fortfarande byggs många hus helt i trä. Det finns småhus som byggs
i löst virke där väggar, golv och takstolar tillverkas på plats. Det byggs
också trähus av förtillverkade element, som monteras av träarbetare.
Träarbetaren är med, både tidigt och sent, i byggprocessen. Formar för att gjuta grunden på huset görs i trä och när huset nästan är
klart monterar träarbetaren snickerier och skåpinredning.
Träarbetare är ett hantverksjobb som kräver stor yrkesskicklighet.
Det märks kanske främst vid ombyggnader där det sällan finns några
räta vinklar och kanske inte heller några ritningar. Vid ombyggnader
krävs också kunskap om gamla hantverksmetoder och äldre byggteknik.
En träarbetare kan ha väldigt olika arbetsuppgifter och många
specialiserar sig därför på exempelvis formsättning eller inredning.

2 500 poäng

Yrkesexamen
från gymnasieskolan 2 500 poäng

Lärlingstid
Lärling på arbetsplats

• Första året läser du delar av de gymnasiegemensamma ämnena
och de programgemensamma karaktärsämnena.
• Karaktärsämnena Bygg och anläggning 1 och 2 ger dig kunskap
och orientering om branschens olika yrken så att du lättare ska
kunna välja vilket yrke som passar dig bäst.
• Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i
skolan med utbildning på en arbetsplats, APL.
• Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande,
under din utbildningstid.
• Du kan genomföra Dina studier som gymnasiallärling.
Vill du studera vidare?

BYN rekommenderar att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du
har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som
utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få
reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.

6 800 timmar – Yrkesbevis

Förändringar kan komma att ske.
Håll dig uppdaterad på www.byn.se

www.byn.se

