
STARTAR I 
AUGUSTI OCH 
NOVEMBER 2020
44 VECKOR 
HELSINGBORG

Träarbetare är ett hantverksjobb som tidigare hette snickare. Som träarbetare arbetar du 
med nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Du bygger 
bland annat formar för betonggjutning och tillverkar träkonstruktioner för stommar och 
mellanväggar. Du monterar förtillverkade byggelement, fönster- och dörrkarmar, vägg- 
beklädnad och inredning. 

Bygg - träarbetare
Yrkesvux

Förkunskaper
För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra 
dig utbildningen behöver du ha godkänt betyg  
från grundskolan i matematik och svenska/
svenska som andraspråk eller motsvarande.
Körkort är inget krav men är en fördel inför 
kommande arbete.
Bifoga kopior på dina betyg när du ansöker. 

Informationsmöte
För att vara med i antagningsprocessen  
krävs att du går på ett obligatoriskt  
informationsmöte i aulan på Rönnowska  
skolan, ingång I. 
Start i aug:  4 augusti kl 15.00
Start i nov:  2 november kl 15.00

Aktuella datum
Start:  31 augusti 2020
 och 30 november 2020
Längd:  44 veckor
Sista ansökan:  2 augusti 2020
 och 1 november 2020

Utbildare och ort
Rönnowska skolan
Bredgatan 22, Helsingborg



Bygg - träarbetare

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.

I utbildningen ingår arbetsmiljö- och säkerhetsregler och du har möjlighet att bli certifierad i ”Heta Arbeten”. 
Efter utbildningen följer färdigutbildning som du får genom en anställning i ett branschföretag, under tiden 
får du lärlingslön. Du måste själv söka anställning som lärling. 
Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar. 
Mer information om byggyrken och yrkesbevis hittar du på www.byn.se 

Validering
Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller  
tidigare utbildning inom detta utbildningsområde? 
Då kan vi validera och pröva dina kunskaper. Det 
betyder att du inte behöver läsa om det du redan 
kan och att du snabbare kan bli klar med din  
utbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik
15% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). 
Då följer du en handledares arbetstider. 

APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan 
ha nytta av när du söker jobb.

Ansökan
Du ansöker via webbansökan 
helsingborg.se/vuxansokan 

Du behöver fylla i en enkät som ligger i 
webbansökan.

Du ska bifoga kopior på alla dina tidigare betyg.

Är du folkbokförd i Helsingborgs kommun och vill 
få kontakt med en studie- och yrkesvägledare gå in 
på helsingborg.se/vuxenutbildning.

Är du folkbokförd i en annan kommun och behöver 
vägledning, ta kontakt med vuxenutbildningen i din 
hemkommun.

Kursinfo
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till 
studiestöd från CSN. 

Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekos-
ta kurslitteraturen. Det tillkommer även en kostnad 
för dina handverktyg på ca 2000 kr. 

Kurskod Kursnamn Poäng
HUSHUB0 Husbyggnadsprocessen .............. 200
HUSHUS01 Husbyggnad 1 ............................. 100
HUSHUS02 Husbyggnad 2 ............................. 200
HUSHUS03 Husbyggnad 3 ombyggnad ......... 200
TRÄTRK01 Trä 1 stommar ............................. 100 
TRÄTRK02 Trä 2 beklädnad .......................... 100
TRÄTRK03 Trä 3 montage ............................. 100 

Totalt .............................................................. 1000

GRNORI11G Digital kompetens .......................... 50
GRNORI11F Yrkessvenska ................................ 50

Vill du veta mer? Kontakta:
Ulrika Eriksson, samordnare
ulrika.eriksson@helsingborg.se
Studie- och yrkesvägledningen 
syv.amf@helsingborg.se
Antagningen: vux.antaget@helsingborg.se

https://helsingborg.se/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning/ansokan-till-vuxenutbildning/

