Murare

Murarryrket har en lång tradition. Arbetet kräver både hantverkskunskaper och
noggrannhet. Att bygga upp husväggar och klä fasader med tegel eller puts är vanliga
arbetsuppgifter.
Material och tekniker har utvecklats men hantverksskickligheten är fortfarande lika stor

Förkunskaper: Grundskola med godkänt betyg i svenska/svenska som
andraspråk motsvarande åk 9 (SVA-grund)
Utbildningsanordnare: Movant Kalmar
Planerad kursstart: 11 januari 2021. Därefter löpande antagning.
Utbildningen pågår under 40 veckor
Sista ansökningsdag: 14 december 2020
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar själv dina läromedel samt
eventuella skyddskläder
Finansiering: Utbildningen berättigar till studiemedel från csn. Mer
information och ansökan via www.csn.se
Vägledning: Kontakta Kunskapsnavet. Obligatoriskt vid ansökan!
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Innehåll
Kurs

Kurskod

Poäng

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 - ombyggnad

HUSHUS03

200

Mur- och putsverk 1 - grundmurar

MURMUR01

100

Mur- och putsverk 2 - murverk

MURMUR02

100

Mur- och putsverk 3 - puts

MURMUR03

100

De flesta murare är verksamma inom husbyggnad och de vanligaste uppgifterna är
att bygga upp väggar med block av lättbetong och klä husfasader med fasadtegel. I
arbetsuppgifterna ingår också att lägga puts på exempelvis husväggar. Putsen
består av ett speciellt putsbruk som sprutas på maskinellt eller läggs på för hand.
Ofta specialiserar sig murare på någon del av jobbet, till exempel fasadmurning,
putsningsarbeten eller något annat område.
MÅL:
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få
anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYN
Du måste själv söka anställning som lärling. Under din anställning får du lärlingslön
enligt gällande avtal. Ditt yrkesbevis får du efter 36 månder när du genomfört din
kvalificeringstid
UTBILDNINGEN:
I utbildningen ingår kurser som krävs för en fullständig grundutbildning till vald
yrkesinriktning. Genom teoretiska och praktiska moment får du grundläggande
kunskaper inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik.
APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen
Körkort (B) är en fördel
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Besöksadress: Trädgårdsgatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tfn: 0480-45 01 50
Epost: kunskapsnavet@kalmar.se

