
 

SOTENÄS  SYMBIOSCENTRUM 

LÄRLING- SNICKARE 

UTBILDNING TILL TRÄARBETARE 
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad att 
arbete inom byggbranschen. Träarbetare är ett hant-
verksjobb som tidigare gick under benämningen 
snickare. I utbildningen får du lära dig att arbeta 
med en stor variation och bredd av olika omväx-
lande arbetsuppgifter som omfattar hela byggpro-
cessen, från starten av husbyggnadsprocessen till 
klart och färdigställd husbyggnad. Du som person 
gillar att arbeta fysiskt i olika miljöer, du bör ha en 
god förmåga att arbeta självständigt utifrån olika ar-
betsuppgifter på en arbetsplats tillsammans med en 
handlare. 

UTBILDNINGEN I KORTHET 

Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd. I en lärlingsutbildning innebär ingår 
minst 70% arbetsplatsförlagt lärande.. Det innebär att du kommer att vara schemalagd i 
en lektions-och/eller yrkessal en/två gångar i veckan samt vara ute på en praktikplats 
minst tre dagar i veckan. Inom utbildningen ingår grundläggande teoretiska kunskaper 
inom tex ritningsläsning, arbetsmiljö, byggteknik etc. Du kommer även få utveckla dina 
praktiska yrkeskunskaper för att kunna använda moderna maskiner, tekniker och material 
inom olika delar av byggnadsprocessen. 
 
Du får själv bekosta och köpa dina böcker, liksom kläder och ev. skyddsutrustning. Utbild-
ningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling 
och följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN. Efter full-
följd utbildning får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lär-
lingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande 
yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar.  Körkort (B) 
är en fördel i branschen. 

Kontakta oss  eller läs mer på www.symbioscentru.se  

 Åsa Karlsson        Jim Carlzon           Daniel Nordström 

 Studie- och yrkesvägledare   Bygglärare           Rektor 

 Telefon: 0523-664675     Telefon: 0706-858 458      Telefon: 0721419021 

 asa.karlsson2@sotenas.se    jim.carlzon@lysekil.se       daniel.nordstrom@sotenas.se 



SNABBFAKTA OM UTBILDNINGEN 

Utbildningsstart: 2021-08-30 

Utbildningsavslut: 2022-06-03 

Utbildningstyp: Lärlingsutbildning 

Utbildningsort: Kungshamn 

Förkunskaper: Slutfört svenska grund 

Poäng: 1000 poäng 

Utbildningstakt: Heltid, 40 veckor 

Studiemedel: Ja www.csn.se 

 

ANSÖK TILL UTBILDNINGEN 

Ansökan: Du ansöker via den kommu   nala 

vuxenutbildningen i din hemkommun. Ansö-

kan görs via webben eller  på plats och läm-

nas till studie-och yrkesvägledaren. 

Sista ansökningsdag: 7 juni 2020  

Bifoga: Kopia på betyg och/eller intyg 

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri men 

du ansvarar själv för kostnader gällande kurs-

litteratur, resor till studiebesök samt till din 

APL plats.  

 

KONTAKTA-/BESÖK OSS 

Sotenäs Symbioscentrum 

Hagbergs industrigata 1 

456 31 Kungshamn 

Telefon: 0523-664675 

Hemsida: www.symbioscentrum.se  

KURSER TILL TRÄARBETARE 
• Husbyggnadsprocessen 200 poäng 

• Husbyggnad 1 100 poäng 

• Trä 1 stommar 100 poäng 

• Trä 2 beklädnad 100 poäng 

• Husbyggnad 2 200 poäng 

• Husbyggnad 3 ombyggnad 200 poäng 

• Trä 3 montage 100 poäng 


