
gymnasiET

Branschskola golv genomförs i samverkan med 
branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier 
och Golvbranschen, GBR.

BRANSCH- 
SKOLA FÖR  
GOLVLÄGGARE

Ansök till golvbranschens 
nationella utbildning 
i Göteborg!



VILL DU BLI 
GOLVLÄGGARE? 

SÖK TILL BRÄCKE- 
GYMNASIET!

DU TILLBRINGAR TOTALT SEX
VECKOR PÅ BRÄCKEGYMNASIET
Bräckegymnasiets nationella branschskola tar emot elever från hela landet och erbjuder utbildning inom 
golvläggning under delar av elevens gymnasieutbildning. Som elev tillbringar du sex veckor på bransch- 
skolan, tre tvåveckorsperioder, eller två treveckorsperioder, allt efter den sändande skolans önskemål.

Övriga gymnasiekurser och APL (arbetsplatsförlagt lärande) gör eleven på sin hemort.

Några av många fördelar med golvläggaryrket är att det är både fritt 
och omväxlande. Det är lätt att få jobb och det är bra betalt.  
Arbetet sker inomhus.

Utbildningarna är dock koncentrerade till ett fåtal skolor i Sverige. 
Om du vill bli golvläggare och det inte finns kurser på din hemort kan 
du ansöka till Bräckegymnasiets nationella branschskola i Göteborg. 
Välkommen!



MÖJLIGHET FÖR  
UTBILNINGSBIDRAG
När sändande skola upprättar ett 
entreprenadavtal med Bräckegymnasiets 
nationella branschskola går det att ansöka om 
ett stadsbidrag omfattande högst 50 000:-.
Mer information finns på www.skolverket.se 

BOENDE, MAT & RESOR
Sändande skola har ansvaret att ordna elevens 
boende, samt att ordna resorna till och från 
Göteborg. Bräckegymnasiet står för frukost 
och lunch, och kan vara behjälpliga genom 
att rekommendera boende. Eleven har rätt att 
söka inackorderingstillägg från CSN.

KONTAKT
För mer information, kontakta 
Utbildningsledare Bengt Bohm, 0706-27 79 84, 
bengt.bohm@educ.goteborg.se 
eller Benny Olausson, 031-367 27 06,
benny.olausson@educ.gotborg.se

SKAFFA EN 
KVALITETS- 

SÄKRAD 
UTBILDNING.

På branschsskolan bedrivs utbildningen med 
rätt verktyg, rätt utrustade lokaler, utbildade 
golvläggare och samverkan med branschen.  
De kunskaper du får kan du direkt använda  

ute på ett företag under din APL  
och senare en lärlingsplats.

SÅ HÄR ANSÖKER DU:
Du som är elev på BA-programmet – välj 
inriktning Husbyggnad
 
Kontakta branschskolan senast 15 oktober inför 
vårterminen och 15 april inför höstterminen

Din skola och branschskolan etablerar ett 
samarbetsavtal. Branschskolan har tagit fram 
ett färdigt avtal

NÄR DU BLIVIT ANTAGEN:
Du går branschskolans första period under 
årskurs 2, och därpå förläggs övriga perioder 
efter överenskommelse med sändande skola

Sista perioden på branschskolan utformas 
efter den enskilde elevens behov
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www.goteborg.se/brackegymnasiet

Bräckegymnasiet, Uppfinnaregatan 1, 417 56 Göteborg   |   Tel: 031-367 27 00
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KURSUPPLÄGG

SYFTET MED BRANSCHSKOLA

BETYGSÄTTNING – BETYGSUNDERLAG UTFÄRDAS

Eleven kommer att vara på branschskolan under 
totalt sex veckor, tre tvåveckorsperioder, eller 
två treveckorsperioder, förlagda under elevens 
årskurs 2 och 3.

Av de totalt 400 poäng som ingår i läroplanen för 
golvläggning är tanken att ca 200 poäng läses på 
branschskolan och 200 poäng integreras i APL. 
Syftet är att kunna kombinera skolundervisning 
på hemorten med att praktisera kunskaperna.

Branschskolor är ett sätt att gynna en jämn tillgång 
av golvläggare över landet. Det innebär att det går 
att erbjuda golvläggarutbildning där det lokalt inte 
finns ett tillräckligt stort elevunderlag, men där  
efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor.  
 
I mindre yrken som golvläggning saknas skolunder-
visning i många delar av landet. Branschskolan 
fungerar då som en del av en lösning på problemet 
att många av gymnasieskolans Bygg- och 

anläggningsprogram bara erbjuder några få av 
programmets inriktningar, vilket leder till att lokala 
företag har problem att hitta utbildad personal.

Många skolor som saknar behöriga lärare använder 
sig av systemet med gymnasial lärling där skolan 
överlåter ansvaret för utbildningen till företagen.  
Som komplement till detta kan branschskolan 
erbjuda lärarledd skolundervisning som säkerställer 
relevant utbildningsinnehåll. 

När eleven är klar på branschskolan utfärdas ett 
betygsunderlag med omdömen kopplade till 
kunskapskraven för varje kurs. Betygsättande lärare 
kan på ett enkelt sätt se att eleven gjort övningar 
enligt Skolverkets syfte med ämnet och det cetrala 
innehållet i varje kurs. Betygsunderlaget är inte 

ett officielt betyg utan ett sätt att rapportera till 
hemskolan och APL-företaget. När kursen är färdig 
får betygsättande lärare på hemskolan sammanföra 
sina betygsunderlag från branschskola och APL-
företag och i enlighet med Skolverkets kunskapskrav 
sätta ett slutbetyg.


