
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Planerad start: 
31 augusti 2020 
 
Schemalagda heltids- 
studier under 43 
veckor. 
 
Till ansökan skall  
bifogas: 
• Kopia på betyg  

• Personligt brev 
 
Sista ansökningsdag 
5 juni 2020 
 
Förkunskaper: 
-Grundskolans Svenska/
Svenska som andraspråk, 
-Grundskolans matematik 
-Det är en stor fördel om du 
har körkort, men inget krav 
för att gå utbildningen. Du 
ansvarar själv för att ta dig 
till din APL-plats. 
 
CSN: 

Sök på csn.se 

 

Utbildningsort: 

Dingle 

 

Mer info på vår hem-
sida: 
munkedal.se/
kunskapenshus 
 
Följ oss på facebook: 
Kunskapens Hus i Dingle 
 
Vi finns på Instagram: 
kunskapenshusidingle 

Kunskapens Hus 
erbjuder utbildning till 

 

Plattsättare 

Plattsättare är ett yrke som kräver känsla för både färg 
och form. Det är ett precisionsarbete som sätter både 
noggrannhet och fantasi på prov. 

Förutom att sätta plattorna ingår det i jobbet att göra det 
underarbete som krävs, till exempel att lägga en fukt-
spärr i våtutrymmen, flytspackling och fallspackling. 

Plattorna ska sättas i rätt mönster, med rätt sorts fäst-
massa och fogarna ska härda på rätt sätt. Man sätter 
olika typer av plattor och klinker i på olika underlag. 

Plattsättare arbetar främst inomhus och klär väggar och 
golv med till exempel kakel, klinker, konstbetongplattor 
eller mosaik. Uppgifterna kan variera från att sätta plattor 
i ett badrum eller ett kök till stora simhallar. Arbetet be-
drivs både på nybyggen, ombyggnader och i samband 
med renoveringar. 

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som 
krävs för att bli plattsättare. Efter utbildningen kan du ta 
lärlingsanställning och samla ihop de timmar som kräv för 
att få yrkesbevis. 

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html
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Kontakt 
 
Studie och 

yrkesvägledare 

Liliane Hjalmarson 

Tel 0524 18077 

liliane.hjalmarson@munkedal.se 

 

Verksamhetsutvecklare 

Richard Lundquist 

Tel 070 31 45 155 

richard.lundquist@munkedal.se 

 

Rektor 

Henrik Oleskog 

Tel 0524 18228 

henrik.oleskog@munkedal.se 

 

 

 

 

 
Utbildningstid: 200831-210625 
 
Kurser:  
 
Husbyggnadsprocessen  HUSHUB0  200p 
Husbyggnad 1    HUSHUS01  100p 
Husbyggnad 2   HUSHUS02 200p 
Husbyggnad 3 ombyggnad HUSHUS03 200p 
Specialyrken 1    HUBSPC01S 100p 
Specialyrken 2   HUBSPC02S 200p 
Specialyrken 3   HUBSPC03S 200p 
                   1200p 
 
Utbildningen och dess upplägg är godkänt av BYN 
(Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) 
 
Kostnader/utrustning: Läromedel ca 2000 kr. Du 
skall själv köpa skyddsskor och arbetskläder. 

APL (Arbets Platsförlagt Lärande) ingår i utbild-
ningen och sker på olika byggföretag, främst vå-
ren 2021 under ca 10 veckor. 

Eftersom APL företagen kan finnas på orter utan-
för Munkedal måste du som söker vara beredd att 
pendla dit, på de arbetstider som din APL plats 
har. Ev. kostnader för resor till företagen betalar 
du själv. 

Ansökan: Du ansöker via din hemkommun eller 
direkt hos Kunskapens Hus. Webbansökan finns 
under vuxenutbildning på vår hemsida: 

munkedal.se/kunskapenshus 

 

 

http://insidan/2.445e7a0a10eae86359280002.html
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