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BYGG: Golvläggare
Lärlingsutbildning | 1100 poäng | Ort: Trollhättan | Heltid

Utbildningen är en lärlingsutbildning som ger dig en grundläggande yrkesutbildning. Du får en ökad 
arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på 
skolan. Skolan har begränsat antal lärlingsplatser inom valt sidoyrke, under din grundutbildning, ca 40 
veckor

För vem?
Denna utbildning är för dig som vill ha ett praktiskt och omväxlande arbete i olika sorters miljöer och med 
olika typer av kunder. 

Golvläggare kommer in i byggets slutskede och lägger golvens ytskikt med olika material. Golvläggare 
arbetar med golvbeläggningar av textil, plast, linoleum, kork och parkett. Du kan också lägga heltäck-
ningsmattor och parkettgolv. Ett stort arbetsområde är våtrum. Det vanligaste är plastgolv med svetsade, 
vattentäta fogar men du ska även kunna klä våtrumsväggar med plastmaterial.

Innehåll
Du inleder din utbildning med en sam-
manhållen period i skolan för att få yrkets 
grunder. Därefter går du ut på en arbets-

plats där du kommer att tillbringa en övervägande 
del av utbildningstiden.

Efter avslutad utbildning går du vidare till färdigut-
bildning i ett företag. Färdigutbildningen får du ge-
nom en anställning i ett branschföretag och under 
tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv 
söka anställning som lärling för din färdigutbildning 
i ett företag.

Arbetsmarknad
Det råder idag stor brist på arbetskraft 
inom bygg och anläggning. Inom byggin-
dustrin finns det en mängd olika sido- el-

ler specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden 
är god och många företag är i behov  av arbets-
kraft. 

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och 
möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom yrkesområdet.
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Poäng Poäng

Husbyggnadsprocessen 200 Golvläggning 1 100

Husbyggnad 1 100 Golvläggning 2 våtrum 100

Husbyggnad 2 200 Golvläggning 3 trä och laminat 200

Husbyggnad 3 – ombyggnad 200

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Studieperioder och poäng
Studieperiod 1 Studieperiod 2

2020-08-24-2021-01-08 2021-01-18-2021-05-28

Reservation för ändringar i studieperioderna

Kostnader för utbildningen
Utbildningen är kostnadsfri, du får själv stå för studie-
material, eventuella arbetskläder, skor samt resor till och 
från praktikplatsen (APL). 

Utbildningen berättigar till studiestöd. 
Läs mer om studiestöd på www.csn.se

Förkunskapskrav
Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk del-
kurs 2 på grundläggande nivå alternativt motsvarande 
kunskaper. 
Godkänt betyg i matematik grund alternativt motsvaran-
de kunskaper.

Sök utbildningen
Använd webbansökan | Komvux. 
Du hittar den på Vuxenutbildningens hemsida:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux

BankID
För webbansökan behöver du ett BankID.

Glöm inte att titta här
Du kan fritt söka gymnasiala yrkesutbildningar som erbjuds på vuxenutbildningen i 
dessa kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål. 
Se hemsidan för mer info & länkar.

Antagningsbesked
Du får ett antagningsbesked med post samt e-post.
Där hittar du viktiga datum som du behöver ha koll på.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen
Du hittar kontaktformulär här: 
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/studie-och-yrkesvagledning

Där hittar du även tider för telefon och drop-in. 
Tänk på att under ansökningstider kontakta studievägledningen i god tid och eventuellt 
boka tid för ett längre samtal. 


