
Är du praktiskt lagd, social, gillar 
att arbeta självständigt men även 
trivs med att jobba nära kollegor? 
Då kan den här utbildningen vara 
för dig! 
 
Som målare arbetar du i 
varierande miljöer, allt från 
människors hem, skolor, 
sjukhus, kontor och industrier. 
Du träffar kollegor, kunder 
och fastighetsägare och ingen 
dag är den andra lik. Under 
sommarhalvåret jobbar man 
mycket utomhus och vintertid 
innebär arbete inomhus. 
 
 
 
 
Väljer du att utbilda dig till målare 
ser framtiden ljus ut för dig! I takt 
med det ökande byggandet ökar 
även efterfrågan på utbildade 

Målare

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. 
Körkort (B) är en fördel.

YRKESPAKETENS 
LÄNGD
Ca 40 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 folkbokförd. 

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri 
och berättigad för 
studiemedel via CSN.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023-584 00 · KUNDCENTER@YA.SE · YA.SE
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Målare 1000 gymnasiepoäng

• Måleriprocessen - 200p
• Måleri 1 - 200p
• Måleri 2 - 200p
• Måleri 3 - 200p
• Måleri 4 - 200p

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom ny- och ommålning 
av invändiga och utvändiga ytor samt uppsättning av olika 
väggbeklädnadsmaterial.

• Kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.
• Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning 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 

livscykelkostnader.
• 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 är ett yrkespaket med kurser från Bygg- och 
anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av 
målningsarbeten inom byggbranschen. Utbildningen blandar teori och 
praktik och har APL (arbetsplatsförlagt lärande) som omfattar minst 15%, 
som är en obligatorisk del av yrkespaketet. 
 
Efter genomfört yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag 
inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett 
branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. 
Du måste själv söka anställning som lärling. 
 
Utbildningen är studiemedelsberättigad och du bekostar din kurslitteratur 
själv.

Övrig information


