Träarbetare
Lärlingsutbildning för vuxna
Minst 70% av tiden tillbringar du på en arbetsplats

Introduktionskurs inför lärlingsutbildning

anställs då som lärling på företaget och får lärlingslön. Byggyrket är variationsrikt och fritt. Du kan
arbeta både inomhus och utomhus, i byggföretag
eller med servicearbeten.
Förkunskapskrav
Grundskola med godkända betyg i svenska alt.
svenska som andraspråk eller motsvarande.
Grundläggande kunskaper i engelska är en merit.
Utbildningsort
Kristianstad
Utbildningsanordnare
Lärlingsakademin Skåne Nordost, Väglednings- och
lärcentrum Kristianstad

Utbildningstid
60 veckor
Studieekonomi
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Informationsmöte

Ni hittar tiderna på vår informationsmöten på vår hemsida
http://www.larlingsakademin.se/aktuellt/
Östra Göinge
Hässleholm
Osby

Ansökan
Ansökan görs på www.kristianstad.se/
vuxenutbildningen eller hos studievägledare i din
hemkommun.
Viktigt att tänka på:
Arbetet kräver att du har god fysik. Man jobbar
ibland under tidspress och det är viktigt att man kan
arbeta snabbt och effektivt även när det är stressigt,
och det kan vara obekväma arbetstider.
Körkort (B) är en fördel.
Mål
Efter genomgången lärlingsutbildning
(grundutbildning) hos oss med godkända betyg, har
du möjlighet att söka jobb inom byggbranschen. Du
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Träarbetare
Lärlingsutbildning för vuxna
Innehåll:
På din utbildningsplats är en av de anställda din
handledare. Handledaren kommer tillsammans med
läraren att kontrollera att du inhämtar de teoretiska
och praktiska kunskaper som krävs.

Vad händer efter kursen

30% – skola

Efter utbildningen följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du
genom en anställning i ett branschföretag och under
tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du
måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis
när du kommit upp i 6 800 timmar.

1 dag per vecka – självstudier

Körkort (B) är en fördel

Tiden kan variera under de 60 veckorna, ofta är du
mer tid i skolan under de första veckorna.

Kontaktuppgifter:

Kurser:

Matchare

70 % – praktik

Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 ombyggnad
Trä 1 stommar
Trä 2 beklädnad
Trä 3 montage
Specialyrke
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Katarina Björk

0728-85 78 67

Bassam Masri

0729-84 17 50

Mats Nordgren

0733-13 69 13

Studie och yrkesvägledare
Maria Ivarsson

0733-13 67 67

Helena Tykesson

0738-53 20 47

Rektor
Marie Strandberg

0738-53 23 78

85 %
får arbete efter avslutad utbildning

Tillsammans skapar vi möjligheter!

Läs mer om oss på
www.larlingsakademin.se
Lärlingsutbildning är en studieväg med samma
behörighetsregler, kunskapskrav och
examensmål som bedrivs inom Komvux.
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