
Söker du ett jobb som är fritt och 
omväxlande, där du ofta byter 
arbetsplats och träffar många 
nya människor och kunder? Då 
kan golvläggare bli ditt nya yrke. 

Här arbetar du oftast inomhus 
och lägger golv i olika material 
för att skapa snygga ytor. Just 
nu är det också fördelaktigt 
att utbilda sig till golvläggare 
då det på många håll finns ett 
stort behov och liten konkurrens 
vilket skapar en bra lönebild och 
goda möjligheter för dig som vill 
utvecklas vidare. 

Golvläggare

DET HÄR ÄR EN EFTERFRÅGAD KOMPETENS!

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar att 
få jobb. Utbildningarna 
sker i samarbete 
med företag och 
branschorganisationer.

FÖRKUNSKAPER
Godkända betyg i 
svenska/svenska som 
andraspråk och matematik 
på grundläggande 
nivå eller motsvarande 
kunskaper.

YRKESPAKETENS 
LÄNGD
Ca 44 veckor, men 
utbildningstiden är mycket 
individuell. Du och läraren 
upp en studieplan utifrån 
dina förkunskaper och 
studietakt.

 
 

ANSÖKAN
Ansökan görs via 
den kommun där du 
är skriven. 

FINANSIERING
Utbildningen är 
kostnadsfri och
studiemedelsberättigad 
via CSN. Du bekostar 
din kurslitteratur, 
skyddskläder och 
skyddsskor själv. 

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

Studieort: Farsta  
Studietakt: Heltid
Studieform: Klassrum, lärling 
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Golvläggare 1100 poäng
Nationellt yrkespaket med kurser från Bygg- och 
anläggningsprogrammet utformat för arbete som golvläggare 
med läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och 
homogena parkettgolv och uppsättning av olika väggmattor. 
• Husbyggnadsprocessen  200 poäng
• Husbyggnad 1  100 poäng
• Husbyggnad 2  200 poäng
• Husbyggnad 3 ombyggnad  200 poäng
• Golvläggning 1  100 poäng
• Golvläggning 2 våtrum  100 poäng
• Golvläggning 3 trä och laminat  200 poäng

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
• kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, 
ombyggnad och renovering. 
• kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel. 
• kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande. 
• kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader. 
• förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge 
service till kunder. 
• kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och 
ergonomiskt. 
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Utbildningen blandar teori och praktik där APL omfattar minst 15% av 
utbildningstiden.

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en 
lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 
24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt 
gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal 
2020 finns på BYN.se.

Körkort (B) en fördel.

Förkunskapskrav:
Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik på 
grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Maskinförare 

 

Övrig information


