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Vårt äldsta byggnadsmaterial är trä och det ingår
fortfarande I alla byggprojekt. Även om material,
verktyg, maskiner och arbetsmetoder har förändrats så
är hantverket fortfarande kvar. Träarbetaren är med I
hela processen från det att man formsätter grunden
till taktäckning och även inredning. Under
utbildningen får du lära dig hantverket från grunden.
Du får också lära dig hur renovering av olika
byggnader och anläggningar görs.
En del av utbildningen består av APL, arbetsplatsförlagt
lärande. Då du ute I olika branchföretag och får lära dig
yrket på en arbetsplats.
Omfattning: Heltidsstudier.
Studietid: 70 veckor
Kursstart: Se vuxenutbildningen knut Hahns hemsida
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt.
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN. Om du
saknar grundskola och gymnasiekompetens finns möjlighet
till högre bidrag. Läs mer på www.csn.se
Anordnare: Vuxenutbildningen Ronneby
Mer information om utbildningen hittar du på baksidan.

ANSÖKAN
Vi vill ha in en ansökan
med betygskopior och ett
personligt brev. I
brevet skriver du om
dina tidigare
erfarenheter på arbetsmarknaden och varför du
vill gå utbildningen.
Ansökningsblankett finns
på:

https://www.ronneby.se/d
ownload/18.7c4fdfa115f5e
d88fb1df7d7/151024093590
2/Ans%C3%B6kan.pdf
Sista
Obs! Vi vill
ha din ansökan
ansökningsdag
i pappersform
dvs. ej
digitalt. 180402
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Kurser som ingår i den individuella studieplanen.
Bygg och anläggning 1, 200p
Bygg och anläggning 2,200p
Husbyggnadsprocessen, 200p
Husbyggnad 1, 100 p
Husbyggnad 2, 200p
Husbyggnad 3, -ombyggnad, 150p
Inriktning träarbetare
Husbyggnad 3, -ombyggnad 50p
Trä 1- stommar, 100p
Trä 2- stommar, 100p
Trä 3- stommar, 100p
Inriktning plattsättare
Husbyggnad 3, -ombyggnad 50p
Specialyrken 1, 100p
Specialyrken 2, 200p
Specialyrken 3, 200p
Totalpoäng för träarbetare är 1550p
Totalpoäng för plattsättare är 1750p
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