Bygg- och anläggningsprogrammet
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Bygg- och anläggningsprogrammet riktar sig till dig som gillar att bygga och konstruera eller att
schakta och jobba med markarbeten. Programmet är yrkesförberedande och du kan börja jobba
direkt efter gymnasiet, till exempel som murare, plåtslagare, träarbetare eller grävmaskinist. Når
du goda resultat under utbildningen är du efterfrågad på arbetsmarknaden.
Om utbildningen

Under utbildningen får du vara med och bygga på riktigt, både i skolan och ute på företag. Praktiska och teoretiska moment
varvas i de olika kurserna för att utbildningen ska bilda en helhet. Du får kunskaper om arbetsmiljö, byggprocessen från ritning
till färdigbyggt, vilka lagar och regler som gäller vid byggnationer och anläggningsarbeten. Eleverna läser tillsammans första
året och får då prova på de yrkesinriktningar som finns på programmet. Inför årsk urs 2 väljer eleverna inriktning, varav en av
dem erbjuds som lärlingsutbildning.

Inriktningar:
Anläggningsfordon
På inriktningen kan du utbilda dig till anläggningsmaskinförare. Du får lära dig att köra och hantera exempelvis grävmaskiner och lastmaskiner som används vid byggen och anläggningsarbeten. Efter utbildningen har du kunskaper om
markarbete, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Du kan också välja att rikta in dig på renodlat anläggningsarbete som
stensättning, gröna ytor och ledningsbyggnad.
Husbyggnad
Detta är en bred inriktning som omfattar traditionella yrkesområden inom byggbranschen. Inriktningen leder till olika
yrkesutgångar: byggnadsträarbetare, murare eller betongarbetare. Ska du bli träarbetare får du lära dig bland annat att
bygga formar och stommar. Blivande betongarbetare lär sig om armering och gjutning av olika konstruktioner. Blivande
murare lär sig att mura upp väggar, mura fasadtegel, putsa väggar samt plattsättning.
Plåtslageri
Detta är en gymnasial lärlingsutbildning. Du lär dig grunderna i plåtslageriyrket. Efter utbildningen har du kunskaper om
hur du tillverkar och monterar plåttak, fönsterbleck, rännor stuprör.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Under dina APL-veckor vidareutvecklar du dina yrkeskunskaper och din yrkesidentitet. Du följer företagets arbetstider
och är försäkrad genom skolan. APL sker under minst 15 veckor och är förlagd till årskurs 2 och 3, huvuddelen sker i
årskurs 3. APL är en mycket viktig del av din utbildning och de företag som tar emot våra elever anställer idag de allra
flesta efter examen. Utöver den APL som skolan erbjuder på Gotland har vi de senaste åren även kunnat erbjuda delar
av APL på Zanzibar.

Gymnasial lärlingsutbildning

Väljer du en gymnasial lärlingsutbildning är du ute på företag minst 50 procent av din totala utbildningstid. Du vägleds
av en handledare på företaget.

Efter gymnasiet
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När du genomfört utbildningen har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen.
Om du valt att läsa svenska 3 och engelska 6 har du även grundläggande högskolebehörighet. Efter gymnasiet fortsätter
utbildningen ute på företag i cirka 2-3 år. Under de åren har du lärlingslön. Därefter får du ditt yrkesbevis och har grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
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Poängplan
Gymnasiegemensamma
ämnen 600 poäng

Programgemensamma
ämnen 400 poäng

Engelska 5 ........................................100 p
Historia1a1 .........................................50 p
Idrott och hälsa 1 ...........................100 p
Matematik 1a ..................................100 p
Naturkunskap 1a1 ............................50p
Religionskunskap 1 .........................50 p
Samhällskunskap 1a1 .....................50 p
Svenska/svenska som
andraspråk 1 ....................................100 p

Bygg och anläggning 1 .................200 p
Bygg och anläggning 2 .................200 p

Inriktningar
Anläggningsfordon 900 poäng
Anläggningsförare-process.. ........100p
Anläggningsförare 1........................200p
Anläggningsförare 2 .......................200p
Anläggningsförare 3 .......................200p
Anläggningsförare 4 ......................200p

Inriktningar
Husbyggnad 700 poäng
Husbyggnadsprocessen ................200p
Husbyggnad 1 ...................................100p
Husbyggnad 2 ...................................200p
Husbyggnad 3 -ombyggnad.........200p
Plåtslageri 400 poäng
Plåtslageriprocessen .....................200 p
Plåtslageri - grunder ......................100 p
Ventilationsplåtslageri 1 ...............100 p

Programfördjupning
300 - 800 poäng

Gymnasiearbete
100 poäng

Arbetsplatsförlagt lärande APL

Beroende på inriktningsval.

Du ska genomföra ett eget gymnasiearbete som ska vara knutet till den
yrkesutgång du valt. Eleven planerar,
genomför och utvärderar utifrån vanligt förekommande arbetsuppgifter
inom valt yrkesområde.

Under dina APL-veckor vidareutvecklar
du dina yrkeskunskaper och din yrkesidentitet. Du följer företagets arbetstider och är försäkrad genom skolan.
APL sker under minst 15 veckor och är
förlagd till årskurs 2 och 3, huvuddelen
sker i årskurs 3. APL är en mycket viktig
del av din utbildning och de företag
som tar emot våra elever anställer idag
de allra flesta efter examen. Utöver den
APL som skolan erbjuder på Gotland
har vi de senaste åren även kunnat erbjuda delar av APL på Zanzibar.

Individuellt val
200 poäng
Det individuella valet är fritt. Du väljer
om du vill fördjupa dig inom din inriktning eller göra något helt annat utifrån
kursutbudet. Här har du möjlighet att
välja kurser som ger högskoleförberedande behörighet

Biträdande rektor
Daniel Gislén
Tel: 070-447 79 85
E-post: daniel.gislen@gotland.se

Wisbygymnasiet
www.wisbygymnasiet.se

Studie- och yrkesvägledare
Maribelle Karlsson
Tel: 0498-20 36 49
E-post: maribelle.karlsson@gotland.se

Programansvarig
Peter malkan
Tel: 0498-26 95 13, 070-447 78 97
E-post: peter.malkan@gotland.se
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