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Bygg- och anläggnings-
programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet passar dig som 
tänker dig en framtid med flexibla och varierande 
arbetsuppgifter. Utbildningen är för dig som vill 
bygga, underhålla och göra ombyggnationer av 
byggnader. 

Inriktning Husbyggnad
Det finns fem nationella inriktningar inom Bygg- och 
anläggningsprogrammet. På Eksjö Gymnasium 
erbjuder vi inriktningen Husbyggnad.
Inriktningen ger grundläggande yrkeskunskaper 
och kunskaper om olika delar av byggprocessen. Vi 
jobbar med riktiga byggprojekt på skolan och ute i 
samhället. 

I årskurs 1 startar utbildningen med gemensamma 
kurser där du får prova på olika yrkesområden. 
Du kommer att arbeta mycket praktiskt i vår 
bygghall, dels med övningar men även med riktiga 
objekt. Arbetet kommer att vara både enskilt och 
tillsammans med andra. Dessutom gör du tre 
veckors miljöpraktik under ditt första år.

Lärlingsutbildning
I årskurs 2 och 3 läser du kurser mot din 
yrkesinriktning, exempelvis träarbetare eller murare.
Utbildningen övergår då till att bli lärlingsutbildning. 
Det innebär att du kommer att vara ute på en 
arbetsplats lika mycket som du är på skolan. De 
veckorna du är på skolan fokuseras det främst på 
de teoretiska ämnena. 

Rätt förutsättningar
Alla elever som går Bygg- och 
anläggningsprogrammet får en grundsats med 
kvalitetsverktyg samt arbetskläder för både sommar 
och vinter.



Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö| Tel 0381-363 30|  E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se | Besöksadress: Läroverksgatan 8

Kontakt

Individuellt val

Akvareller: Lasse Samuelson

Rektor
Maria Sparre
0381-365 30
maria.sparre@eksjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Kajsa Roslund
0381-363 69
kajsa.roslund@eksjo.se

Programansvarig
Mattias Rehnholm
0381 - 362 98 
mattias.rehnholm@eksjo.se

FÖR MER INFORMATION
www.eksjogymnasium.se

Fördjupande byggämnen
För att ge en så bred utbildning som möjligt kan du använda ditt indivduella val till att läsa fler kurser inom 
byggämnena.

Grundläggande högskolebehörighet
Vill du gå Bygg- och anläggningsprogrammet och ändå ha möjligheten att söka vidare till högskola?
Givetvis kan du göra det hos oss! Du får då välja att läsa kurser inom svenska/svenska som andraspråk och 
engelska på det indidivuella valet istället för att fördjupa dig inom byggkurserna.

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, kvalitetsmärker skolor utifrån flertalet kriterier. Vi har fått denna 
kvalitetsmärkning och det innebär bland annat att:

• vi genomför programråd varje termin
• vi har ett tätt samarbete med de lokala arbetsgivarna
• vi uppfyller kraven gällande säkerhet, utrustning, lokaler och lärartäthet

Branschrekommenderad skola


