
En byggnadsplåtslagare klär byggnaders tak 
och fasader med plåt. Det kan vara allt från 
ett litet villatak i stålplåt eller ett kulturhistoriskt 
kyrktorn i koppar till en hel industribyggnad, 
arena eller en spektakulär fasad på ett 
operahus. Montering av regnvattensystem och 
säkerhetsanordningar, målning, rengöring och 
snöskottning av taken samt tilläggsisolering kan 
också ingå i arbetet. Ofta utförs arbetet på 
höga höjder. Arbetet ute på byggarbetsplatsen 
varvas med bearbetning av plåten i 
verkstadsmiljö.

 

Byggnadsplåtslagare

Utbildning på uppdrag av
Arbetsförmedlingen

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023–584 00 · KUNDCENTER@YA.SE · YA.SE

UTBILDNINGEN
Denna utbildning läses via 

Arbetsförmedlingen på heltid.

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.  
Se Yrkeskompassen på  
arbetsformedlingen.se.

HUR SÖKER JAG?
Utbildningen är tillgänglig för dig som behö-

ver uppdaterad eller ny kompetens inom 
området och där matchning mot företag 

och personalbehov kan förväntas. Du söker 
utbildningen genom Arbetsförmedlingen.



MER INFORMATION: 
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00 
kundcenter@ya.se 
ya.se/arbetsmarknadsutbildning

BYGGNADSPLÅTSLAGARE

UTBILDNINGENS INNEHÅLL 

Orientering – rikttid 10 dagar 
 
Syftet med modulen är att ge dig en orientering om 
branschens villkor, möjligheter och krav. 
 
Test och kartläggning – rikttid 15 dagar

Syftet med modulen är att lyfta fram vilka unika 
förutsättningar och behov just du har för att klara 
utbildningen och bli anställningsbar inom branschen. 
Modulen innehåller individuella test- och kartläggning av 
förkunskaper, färdigheter och förmågor. 

Moduler för byggnadsplåtslagare

Yrkesutbildning grund:

Plåtslageriprocessen, 30 dagar

Plåtslageri grund, 15 dagar

Ventilationsplåtslageri, 15 dagar

Yrkesutbildning fördjupning:

Byggnadsplåtslageri 1, 30 dagar

Byggnadsplåtslageri 2, 30 dagar

Byggnadsplåtslageri 3, 30 dagar

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL (75 dagar)

Utbildningstiden är individuell utifrån deltagarens 
förutsättningar och planering av vilka utbildningsmoduler 
som krävs för att nå utbildningsmålet.

HUR SER EN ARBETSDAG UT?

Byggnadsplåtslageri har faktiskt stora likheter med möns-
terkonstruktion och sömnad. En plan plåt ska exempelvis 
bredas ut, mätas, klippas, bockas och falsas för att passa 
ett torn, en skorsten eller sluttande tak. Det finns en mängd 
handverktyg och maskiner för att kunna forma plåten enligt 
plåtslagarens idé. Klubba, hammare, tång, sax, mothåll, 
mejsel, rullfalsmaskin, kantmaskin, falsslutare och sömsvets 
– för att nämna några. Det är ett äkta hantverksyrke att 
vara stolt över. I Sverige är det vanligaste plåtmaterialet 
färgbelagd förzinkad stålplåt. Andra plåtmaterial är alu-
zink, koppar, zink, aluminium och rostfritt. En del plåtsla-
gare väljer att specialisera sig på något material.

Det är ett fritt yrke med höga krav på estetik och funktion. 
En skicklig plåtslagare behöver därför vara händig, kreativ 
och en god problemlösare. En plåtslagare möter dess-
utom ständigt nya människor och får jobba i många olika 
miljöer. Det är därför viktigt att trivas med ett omväxlande 
arbete, att kunna samarbeta med både kända och okända 
medarbetare, ofta från andra yrkesgrupper så som målare, 
elektriker och snickare. Det handlar om att vara självstän-
dig och driftig men alltid en del i ett större sammanhang.

FÖRKUNSKAPSKRAV 

– Flytande svenska i tal och skrift
– Grundläggande matematik motsvarande årskurs 7-9 i 
grundskolan 
 
Bedöms lämplig under Test & Kartläggning

Certifieringar:

Fallskydd. Heta arbeten, HLR, Skotta säkert, Mobila 
arbetsplattformar, SSG Entré, ID06, Safe construction 
training, Allmän ställningsbyggnad, Säkra lyft. 

UTBILDNINGSORTER: 

– Mjölby

KONTAKTPERSON FÖR UTBILDNINGEN:
Mejl: per.holmen@ya.se 
Tel: 0709–638627


