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GYMNASIAL YRKESUTBILDNING
Plattsättare

Distans med APL, Heltid, Gymnasial,1200p
Är du noggrann, tålmodig och gillar att arbeta med händerna? Vill du arbeta med badrum,
kök eller stora simhallar? Då ska du läsa Hermods byggutbildning till plattsättare.
Som plattsättare är noggrannhet och tålamod en viktig tillgång. Som plattsättare kommer du att
arbeta med att klä innerväggar och golv med kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik. Förutom
att sätta plattor ingår det även i jobbet att göra det underarbete som krävs, så som till exempel
fuktisolering. Dina uppdrag kan vara allt från mindre badrum till stora simhallar, och arbetet sker
oftast inomhus. En stor del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du gör din APL (Arbetsplatsförlagt lärande).
Utbildningen ger dig rätt kompetens och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Innehåll och upplägg
En plattsättare måste vara noggrann. Plattorna ska sättas i rätt mönster, med rätt sorts fästmassa
och fogarna ska härda på rätt sätt. Plattsättare arbetar oftast inomhus. De mer hantverksbetonade
jobben syns allt mer i dagens byggande med keramiska material som kakelplattor och klinkers.
Under utbildningen kommer du att lära dig sätta olika typer av plattor och klinker i varierande mönster och formationer. Du lär dig även att arbeta med olika material och underlag. I uppgifterna som
plattsättare ingår också underarbeten, som fuktisolering av golv eller väggar.
När du är klar med dina studier påbörjar du din lärlingsperiod.

Plattsättare
Kurser

Poäng

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3

200

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Specialyrken 3

200

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
Utbildningen är en grundutbildning. Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning.
Läs mer på: http://byn.se/

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 är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN:s 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

