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GYMNASIALYRKESUTBILDNING
Målare

Distans med APL, Heltid, Gymnasial,1000p
Är du kreativ, social och värdesätter ett fritt och rörligt jobb? Då ska du läsa Hermods måleriutbildning.
Måleriyrket är ett kreativt och skapande yrke. Man jobbar med allt från underarbete såsom spackling
till färdigställande med tapet och ytskiktsmålning. Med färg, penslar och andra redskap skapar du
miljöer för människor i deras arbeten och på deras fritid. Du arbetar både utomhus och inomhus.
Målaryrket är mycket socialt. Du arbetar ofta självständigt, men träffar både kunder och andra
yrkesgrupper. Därför är det viktigt att du vill och kan arbeta med andra människor.
Frågar du en målare vad som är det bästa med jobbet kommer nog de flesta att svara friheten. Det
är det perfekta yrket för dig som gillar ett fritt och rörligt jobb där du får vara både inomhus och
utomhus och arbeta med varierande arbetsuppgifter.

Innehåll och upplägg
Som målare kommer du att arbeta överallt i samhället bostäder, daghem, skolor, industrier, sjukhus
och kontor. För målaren är grundarbetet viktigt för att slutarbetet ska bli bra oavsett om det gäller
ytterväggar, tapetsering, fönstermålning, dekorationsmålning eller en annan typ av målning.
Arbetsdagarna som målare är sällan lika varandra och det är långt ifrån ett stillasittande kontorsjobb. Sommartid arbetar du mycket utomhus och under vintern är det mest inomhusjobb.
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för en målare.
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Förkunskaper och behörighet
Vuxenstuderande ska vara minst 20 år (eller 19 om du fyller 20 samma år som utbildningen startar)
och ha gått ut grundskolan eller ha motsvarande kunskaper.

Efter utbildningen
Efter genomförd och godkänd utbildning kan du ta lärlingsanställning inom branschen. Efter ytterligare
ca 2 år kan du avlägga gesällprov och få ett gesällbrev.
Läs mer på: www.malare.nu

Hur går det till att studera på distans med APL?
Utbildningen innefattar ca 70 % APL (arbetsplatsförlagt lärande) och ca 30 % distansstudier. Din
APL görs ute på företag enligt överenskommelse och detta är vanligtvis förlagt under dagtid. Din
distansutbildning finns däremot tillgänglig dygnet runt och du kan studera oberoende av var du befinner dig. Du läser dina kurser i vår webbaserade utbildningsplattform Novo, där har du personlig kontakt
med lärare, handledare och andra kursdeltagare. I Novo hittar du studieguider, testa dig själv-uppgifter,
prov, ljud- och videoklipp samt uppdrag (inlämningsuppgifter). En lärare rättar alla dina uppdrag och
svarar på frågor du har under utbildningen.
Hermods utbildning uppfyller Måleribranschens Yrkesnämnd (MYNS) kriterier.

KONTAKTUPPGIFTER
Vid frågor om utbildningen och upplägg kontaktar du Hermods på tel 08–410 251 00
För frågor om ansökan, antagning och CSN kontaktar du din kommuns vuxenutbildning.
Preliminär kursstart v 36–37, sista ansökningsdag 2018–08–14
Mer information: www.hermods.se

