
FRÅN JOBBDRÖM TILL DRÖMJOBB
Med engagemang i individen, verksamheten och uppdraget tar Movants

branschnära utbildningar dig från jobbdröm till drömjobb. Vi erbjuder 
yrkesutbildningar, certifieringskurser och utbildningar via Kunskapsnavet i 

Kalmar Kommun (Komvux). 
Välkommen till Movant i Kalmar!



Utbildningar
”Från jobbdröm till drömjobb”

Hos Movant Kalmar får du praktiska 
yrkesutbildningar för vuxna som tas fram i nära 
samarbete med bransch- och arbetsliv. Delar av 
utbildningen är förlagd på ett företag (APL) så 
att du så tidigt som möjligt kommer i kontakt 
med yrkeslivet. Våra utbildningar är kostnadsfria 
(kurslitteratur och arbetskläder kan tillkomma), 
CSN-berättigade, och tar dig till drömjobbet.



Våra två program är::



Bygg- och anläggning



EL- och energi



Våra olika inriktningar

Bygg-och anläggningsprogrammet EL-och energiprogrammet

• Träarbetare Installationselektriker
• Plattsättare
• Murare
• Golvläggare
• Betongarbetare



Träarbetare

Träarbetaren även kallad snickare, arbetar med många olika 
arbetsuppgifter. Du är med under hela byggprocessen om du 
arbetar med husbyggnation, från formsättning till 
takkonstruktioner och inredning 



Plattsättare

Plattsättare klär väggar eller golv med kakel, klinker, 
konstbetongplattor eller mosaik oftast inomhus. Uppgifterna kan 
variera mellan allt ifrån att sätta plattor i kök, badrum till stora 
entréer eller simhallar. I uppgifterna ingår också underarbeten.



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.



Golvläggare

Golvläggaren arbetar med golvläggningar av bland annat textil, 
plast, linoleum, kork och parkett. Golvläggning i våtrum är en 
specialitet, liksom arbeten med renovering och underhåll. Du 
jobbar med allt från renovering till nybyggnadsprojekt.



Betongarbetare

Betongarbetaren arbetar mycket med armering av 
betongkonstruktioner. Betong är ett vanligt material i byggnader 
och andra konstruktioner. Arbetsuppgifterna kan innehålla moment 
som att bygga broar, gjuta grunder, väggar och resa stora 
fundament.



Installationselektrikern är ofta den som drar ledningar i 
nya bostäder, kontor, köpcentra och liknande. Man kan 
också arbeta med ombyggnation och renoveringar av 
befintliga hus.

Installationselektriker



Värdegrund

Engagemang i individen
Med individens bästa i åtanke är vi stolta 
över att vara en del av elevens jobbdröm. Vi 
är ödmjuka inför förtroendet och stöttar och 
tror på individens vilja att utveckla sina 
förmågor mot uppsatta mål

Engagemang i uppdraget
Vårt engagemang grundar sig i utveckling av 
människor och lyhördhet inför samhällets, 
uppdragsgivarens och medborgarens behov. 
Vi är trovärdiga, transparenta och samverkar 
med beställare, branscher och företag.

Engagemang i verksamheten
Som goda förebilder arbetar vi prestigelöst 
för att vara närvarande, professionella och 
kommunikativa. Vår entreprenöriella och 
positiva anda är drivkraft för ständig 
utveckling.



Allmän info –
Svar på vanliga frågor?

• Förkunskaper: Grundskola med godkänt betyg i 
svenska/svenska som andraspråk motsvarande åk 9 (SVA-
grund) 

• Utbildningsanordnare: Movant Kalmar
• Plats: Trångsundsvägen 20 Kalmar (Hansa City)
• Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar själv dina 

läromedel samt eventuella skyddskläder.
• Finansiering: Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN. 

Mer information och ansökan www.csn.se 
• Ansökan: Webbansökan via www.kalmar.se/kunskapsnavet 

samt obligatoriskt vägledningssamtal med vägledare.
Boka studiebesök på Movant genom Kunskapsnavets vägledare i 
Kalmar, Trädgårdsgatan 18, 392 35 Kalmar
Telefon: 0480 - 45 01 50.

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_en&sxsrf=ALeKk03YTAUurw1S4hGCj-W2ohFoiUgXzA:1617175371627&q=kunskapsnavet+telefon&ludocid=7794112871604006216&sa=X&ved=2ahUKEwj3tMLc_9nvAhXmkosKHYYnBgIQ6BMwG3oECBkQAg
https://www.google.com/search?q=kunskapsnavet+kalmar&rlz=1C1GCEV_en&oq=kunskapsnavet+kalmar&aqs=chrome..69i57j0l4j69i60l3.3774j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Bild från våra lokaler.
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