Betongarbetare
Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå

Om yrket
Betong är ett vanligt byggmaterial det är
mycket starkt och användbart material. Som
betongarbetare är man specialist på arbeten
med betong och tillverkar grunden till hus,
vägar och anläggningar. Två huvuduppgifter
är gjutning och armering av byggkonstruktioner. Arbetsuppgifterna kan innehålla moment
som att bygga huskonstruktioner, golv, väggar, broar, avancerade golvläggningar och
slipningsmetoder.
Mål
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som
lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som
ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd BYN.
Utbildningstid
Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år.

Utbildningen
I utbildningen ingår kurser inom Husbyggnadsprocess, Husbyggnad samt Betong. Du kommer få lära dig grunderna inom ritningsläsning,
arbetsmiljö och byggteknik. Dessutom kommer
du få prova på praktiska övningar inom anläggning, snickeri, måleri samt plåtslageri. Därefter
väljer du yrkesinriktning och får fördjupande
kunskaper inom betongarbete. Utbildningen
individanpassas och studielängden varierar beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.
Förkunskaper
Lägst grundskolekompetens.
Övrigt
Körkort (B) är en fördel
Alla sökande rekommenderas att kontakta utbildningsanordnaren för att göra ett studiebesök före ansökan skickas in.
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Kursutbud
Innehåll
1100 poäng
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 ombyggnad

200 poäng
100 poäng
200 poäng
200 poäng

Betong 1 lågform och platta på mark
Betong 2 väggar och pelare
Betong 3 bärlag
Betong 4 Golv

100 poäng
100 poäng,
100 poäng,
100 poäng,

Länk till utbildaren
https://www.hermods.se/utbildningar-tjanster/gymnasial-yrkesutbildning/betongarbetare/kristianstad/

https://movant.se/utbildningar-komvux/bygg-och-anlaggning/betongarbetare/

Ansökan
Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida
www.kristianstad.se/vlc
För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på
VLC, Väglednings- och lärcentrum.
Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun

Strävar du efter en komplett gymnasieexamen,
ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun
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