
Mål 
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper- 
na som krävs för att få anställning som lärling. Ut-
bildningen är godkänd av Plåt & Vent Forum - PVF 
 
 
Viktigt att tänka på: 
Arbetsuppgifterna som byggnadsplåtslagare är 

mycket varierande där du ofta arbetar på höga höj-
der med att klä tak och fasader på olika typer av 
byggnader som villor, kyrkor och industrifastighet-

er. Du arbetar både med nyproduktion och renove-
ringsarbeten. Att tillverka, bearbeta och montera 
plåtdetaljer efter ritningar ingår i ditt arbete. Andra 
arbetsmoment kan vara montering av taksäkerhets-

anordningar och regnvattensystem. Hög noggrann-

het är av största vikt. 

Behörighet 
Svenska/svenska som andra språk samt matematik 
från grundskolan årskurs 9 eller motsvarande. 
 
Körkort (B) är en fördel. 

Informationsmöte 
Du hittar tiderna på våra informationsmöten på vår 
hemsida 
 
http://www.larlingsakademin.se/aktuellt/ 

 
Ansökan 
Ansökan görs på www.skanevux.se  
Skåne Nordost 
 
Utbildningstid 
43 veckor 
 
Studieekonomi 
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. 
 
Utbildningsanordnare 
Lärlingsakademin Skåne Nordost, Väglednings- och 
lärcentrum Kristianstad 
 
Utbildningsort  
Kristianstad 
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Introduktionskurs inför lärlingsutbildning 

Byggnadsplåtslagare 

Lärlingsutbildning för vuxna  

Minst 70% av tiden tillbringar du på en arbetsplats 

http://www.larlingsakademin.se/aktuellt/
http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen


Byggnadsplåtslagare 

Lärlingsutbildning för vuxna 

Innehåll: 
I utbildningen ingår kurser inom plåtslageriprocess, 
plåtslagerigrunder, byggnadsplåtslageri samt venti-
lationsplåtslageri.  
 
Kurser: 
Plåtslageriprocessen 200 poäng 
Plåtslageri-grunder 100 poäng 
Byggnadsplåtslageri 1 200 poäng 
Byggnadsplåtslageri 2 200 poäng 
Byggnadsplåtslageri 3 200 poäng 
Ventilationsplåtslageri 1 100 poäng 
 
 
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.  
 
70 % – praktik 

30% – skola  

1 dag per vecka – självstudier  

Utbildningstid 
220822-230616 
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Vad händer efter kursen  
Efter grundutbildningen 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 gör du prov för yr-
kesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar.  
 
 

Kontaktuppgifter: 

Studie och yrkesvägledare 

Lisbet Jönsson   0733-13 67 56 

Kanella Tsorpanzoglou 0733-13 69 19  

 

Samordnare 

Mats Nordgren  0733-13 69 13 

 

Lärare 

Peter Lindén  0728-85 79 88 

 

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. 


