Känns inte som
att gå i skolan.
Vi jobbar på riktigt.
Tim Adolfsson,
Bygg och anläggning

Bygg- och anläggnings
programmet (BA)
Hur ser din framtid ut? Upplands-Brogymnasiets utbildningar ger dig
verktyg för att nå dina mål, oavsett om du vill börja plugga eller jobba
efter studenten.
Vi har åtta nationella program, både högskole- och yrkesförbered
ande och samtliga introduktionsprogram. För dig som vill utvecklas
inom golf, foto, idrott eller musik har vi även profilinriktningar. Hos oss
får du praktisk och vetenskaplig kunskap genom våra samarbeten med
företag och högskolor. Utbildning som förbereder dig för verkligheten.

Brinner du för att köra riktigt stora
och tunga anläggningsmaskiner och
vill komma igång och jobba direkt
efter gymnasiet? Vill du arbeta i en
bransch som söker hundratals nya
medarbetare? Då är bygg- och anläggningsprogrammet något för dig!
Det här är utbildningen som ger
dig praktisk erfarenhet i att köra
anläggningsmaskiner och att arbeta
ute på byggen.
För att säkerställa kvalitén på

Upplands-Brogymnasiet

utbildningen och möta
branschens krav har UBG
valt att lägga ut den
yrkesinriktade delen av
programmets utbildning
på entreprenad till ME, Maskinentre
prenörerna, som är landets ledande
bransch- och arbetsgivarorganisation
för maskinentreprenörer. I nära sam
arbete mellan skolan och ME kan vi
därför erbjuda en högkvalitativ maskin
förarutbildning som förbereder dig

www.upplands-brogymnasiet.se
08-581 69 000
www.upplands-bro.se

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
– Vi har de bästa lärarna, de låter oss
tänka ut vad vi ska göra själva. Ute
på ett bygge är det ju ingen som säger
till dig vad du ska göra, säger Tim
Adolfsson, elev på bygg- och anläggningsprogrammet, som flyttat från
Skåne för att gå just här.
UBG erbjuder inriktningen
Anläggningsfordon.
Anläggningsfordon

Under utbildningen till maskinförare
lär du dig att hantera olika typer av
anläggningsmaskiner, till exempel
grävmaskiner och hjullastare. Som
maskinförare behöver du vara skicklig då alla anläggningsmaskiner idag
är mycket avancerade med hög kapacitet och kräver stor precision.
I utbildningen får du också lära
dig om hur olika maskiner fungerar
och hur de ska underhållas. Varje slag
av anläggningsarbete kräver särskild
utrustning som du också lär dig
använda.
Inriktningen anläggningsfordon
ger dig också goda kunskaper i
anläggningsteknik för att du ska
kunna utföra en rad olika typer av
markarbeten. Du får därför även
utbildning i olika material, om lastning, lossning och förflyttning.

Upplands-Brogymnasiet

P OÄ N G PL A N
Gymnasiegemensamma ämnen

600

Engelska 5

100

Historia 1a

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1

100

Naturkunskap 1a

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a

50

Svenska 1

100

Programgemensamma karaktärsämnen

400

Byggrund 1

200

Byggrund 2

200

Inriktning Anläggningsfordon

900

Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggningsförare 4

200

Anläggningsförare 5

100

Programfördjupningar

300

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Summa totalt

2 500

www.upplands-brogymnasiet.se
08-581 69 000
www.upplands-bro.se

C O N T A C T O R    O K T O B E R 2 0 1 4    U B R O 0 0 5 8

för att bli framtidens maskinförare.
Utbildningen är uppdelad i två
delar, där ME och skolan ansvarar för
var sin del. De gymnasiegemensamma
ämnena, som exempelvis svenska och
matematik, läser man vissa dagar i
veckan i gymnasieskolans lokaler i
Kungsängen, tillsammans med enagerade och kunniga lärare.
Den yrkesinriktade delen av utbildningen är förlagd till Dragrännans
industriområde i Bålsta. Där finns ett
väl tilltaget övningsområde, ändamålsenliga lokaler och en modern
maskinpark som gör undervisningen
aktuell och anpassad efter branschens
förväntningar.
Här är det yrkeslärare och instruktörer med lång erfarenhet och gedigna
ämneskunskaper som hjälper dig att
nå dina mål. Man arbetar utifrån
ME:s pedagogiska modell, som innebär en stor del praktiskt lärande i
branschföretag.
I utbildningen ingår minst 15
veckor APL, arbetsplatsförlagd utbild
ning. Under praktikperioderna kommer du vara med om en rad spännande projekt som praktikföretagen
erbjuder. ME:s position i branschen
möjliggör bra praktikplatser för alla
elever, vilket också är en viktig inkörport till yrkeslivet.

